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------------------------------------------------------------------------- في العدد

الحر في رسالته لجاي رايدر : 
 نطالبكم بالتدخل لوقف العدوان 

االسـرائيـلــي عــلـــى غـــزة

الطفل محمد ياسر )4 أشهر ( يستشهد إثر غارة 
جوية إسرائيلية بشمال قطاع غزه 

طالــب االتحــاد الحــر مديــر منظمــة 
لوقــف  بالتدخــل  الدوليــة  العمــل 
العــدوان االســرائيلي علــى قطــاع غــزه. 

 تألق الفت لفريق نـقابة البا في دورة رمضان

 عمال البا وأسرهم يحتفلون بليلة القرقاعون 
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 ناصر بن حمد: شيخ الشباب 
توجيهات جاللة 

الملك تعكس مواقف 
البحرين الثابتة 
والواضحة تجاه 

القضية الفلسطينية 

       العامل محمد عدنان يفصل من 
عمله في ظروف حرجة
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بوليفيا : المؤتمر الدولى 
لمناهضة االمبريالية يجمع 

النقابات من كل القارات

اتحاد عمال فلسطين يتلقى برقيات التضامن 

جاللة الملك يصدر مرسوما 
بتعديل قانون العمل وينهي 

احتكار عمالي واحد للتمثيل في 
جميع المحافل

صــادق حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى علــى قانــون رقــم 
ــي الصــادر ســنه 2012  . ــون العمــل فــي القطــاع األهل )31(  لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام قان

»االتحاد الحر« يشيد بتعديل قانون 
العمل في القطاع األهلي 

البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أشــاد 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  بمصادقــة 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد علــى قانــون رقــم 

.2014 لســنة   )31(

دائــرة  عامــل  عدنــان   محمــد  الشــاب  تعــرض 
الكربــون  لحــادث مــروري مــروع  وتخلــت عنــه إدارة 

ــه . ــب حاالت ــي أصع ــركة ف الش

سمو رئيس الوزراء العاهل المفدى 

الحر : شكرًا 
رئيس الوزراء...
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ترقبوا كتيب
 عروض النقابة
 الشامل قريبًا 



جـــاللــة الــملك يصــدر مــرسوما بتعــديل قــانــون العــمــل
 

 ورئـيس الـوزراء يتلقى بـرقيـة شـكر مـن االتـحاد الحـر 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أشــاد 
بمصادقــة  البحريــن  عمــال 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
ــالد  ــل الب ــة عاه ــى آل خليف عيس
علــى قانــون رقــم )31( لســنة 
2014 بتعديــل بعــض احــكام 
القطــاع  فــي  العمــل  قانــون 
ــم  ــون رق ــادر بالقان ــي الص االهل
)36( لســنة 2012، حيــث نصــت 
المــادة االولــى مــن القانــون بــأن 
تســتبدل عبــارة )االتحــاد النقابــي 
المعنــي الــذي يحــدده الوزيــر( 
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــارة )االتح بعب
وردت  أينمــا  البحريــن(  عمــال 
مــن قانــون العمــل فــي القطــاع 
ــم  ــون رق ــادر بالقان ــي الص االهل
وتقــدم   .2012 لســنة   )36(
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن ببالــغ الشــكر والتقديــر 
لجاللــة الملــك علــى تصديقــه 
علــى قانــون رقــم )31( لســنة 
ــكام  ــض أح ــل بع 2014م بتعدي
القطــاع  فــي  العمــل  قانــون 
األهلــي رقــم )36( لســنة 2012م 
العــام  االتحــاد  اســم  بحــذف 
لنقابــات عمــال البحريــن، مؤكــدا 
بــأن التشــريع الجديــد يعتبر  أحد 
ــي  ــرز التشــريعات المهمــة، الت أب
العماليــة  للمنظمــات  ســتكفل 
بالمملكــة حمايــة وصــون حقــوق 
والوافــدة  الوطنيــة  العمالــة 
علــى حــد ســواء، وتفعيــال لمبــدأ 
باعتبارهــا  النقابيــة  التعدديــة 
إطــار مــا  واقعــا محتومــا فــي 
الوطنيــة  القوانيــن  أقرتــه 
المصــادق  الدوليــة  والمواثيــق 
الحكومــة  طــرف  مــن  عليهــا 

سمو رئيس الوزراء العاهل المفدى 

مظاهــر  أهــم  مــن  باعتبارهمــا 
الديمقراطيــة.

الســمو  صاحــب  تلقــى  كمــا 
بــن  خليفــة  االميــر  الملكــي 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــلمان ال خليف س
ــة  ــاه برقي ــه اهلل ورع ــر حفظ الموق
يعقــوب  الســيد  مــن  شــكر 
يوســف محمــد رئيــس المجلــس 
ــات  ــر لنقاب ــاد الح ــذي لالتح التنفي
نصهــا: هــذا  البحريــن   عمــال 

 يســعدني ويشــرفني يــا صاحــب 
الســمو الملكــي ان ارفــع لمقــام 
ــس  ــم المجل ــم باس ــموكم الكري س
ــات  ــر لنقاب ــاد الح ــذي لالتح التنفي
شــكرنا  جزيــل  البحريــن  عمــال 
وعظيــم امتناننــا علــى حرصكــم 
ــق  ــى تحقي ــم عل ــم الدائ واهتمامك
تطلعــات وامــال عمــال البحريــن 

المحقــة. ومطالبهــم 
 اننــا فــي االتحــاد الحــر لنقابــات 
ــرى  ــرة اخ ــد م ــن نؤك ــال البحري عم
علــى مــا تفضلتــم بــه مــن ضــرورة 
ــي  ــي والنقاب ــل العمال ــاد العم ابع
ــزاع  ــل انت ــن اج ــييس م ــن التس ع
مكتســبات بعيــدة عــن مصلحــة 
العامــل وهــذا مــا اكــده االتحــاد 
ســابقا  البحريــن  لعمــال  الحــر 
وســيظل يؤكــد عليــه مــن اهميــة 
نــأي الشــأن العمالــي عن السياســة 
المهنــي  اطــاره  فــي  وابقــاؤه 
ــات  ــن التجاذب ــدا ع ــتقل بعي المس
الفئويــة  والمنزلقــات  السياســية 
او الطائفيــة والتركيــز علــى حقــوق 
االنتاجيــة  وتحســين  العمــال 
وتحقيــق  العمــل  بيئــة  وتطويــر 
لأليــدي  المكاســب  مــن  المزيــد 
ــة  ــرز المهــام الوظيفي ــة كأب العامل

العمــل  بهــا  يضطلــع  التــي 
يــا  نعاهدكــم  النقابي.وختامــا 
االتحــاد  بــان  الســمو  صاحــب 
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 
ســيبقى دائمــا كمــا عهدتمــوه 
مــن  وجــه  فــي  منيعــا  ســدا 
يحــاول تشــويه الصــورة الجميلــة 
خــالل  مــن  وعمالهــا  للبحريــن 
ــي  ــن ف ــداء البحري ــتقواء بأع االس
ــاع  ــى الدف ــنعمل عل ــارج،  وس الخ
ــة  ــة بالمملك ــة العامل ــن الطبق ع
ــي  ــوة ف ــن ق ــا م ــا اوتين ــكل م ب
ــه العمــال مــن  ــع ب ظــل مــا يتمت
حقــوق ومكتســبات جــاءت بفضــل 

الحكيمــة. قيادتكــم 
الشــأن  فــي  مراقبيــن  وقــال 
ــوف  ــل س ــر العم ــي ان وزي العمال
يجــد طريقــة لاللتفــاف علــى هــذا 
القانــون مــن اجــل ضمــان وجــود 
الــوزاري  التغييــر  فــي  اســمه 

القــادم.
يقــوم  العمــل  وزيــر  ان  حيــث 

بمحــاوالت مســتمرة منذ تأســيس 
االتحــاد الحــر ألقصــاء هــذا االتحاد 
بــدوره. القيــام  مــن  ومنعــه 

األتحــاد  ان  مــن  الرغــم  وعلــى 
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن 
هــو االكثــر عــددا منــذ اكثــر مــن 
ســنة اال ان وزيــر العمــل يقصيــه 
مــن خــالل  الغــاء عــدد كبيــر مــن 
اعضائــه مــن اجــل  اقنــاع القيــادة 
السياســية فــي البــالد ان الحــر  

ــددا. ــل ع ــو األق ه
ــر  ــرة وزي ــن ان فت ــال المراقبي وق
األســوء  تعتبــر  الحالــي  العمــل 
فــي  النقابيــة  الحريــات  علــى 
وزارة  اصبحــت  حيــث  البحريــن 
ــداف  ــق اه ــال لتحقي ــل معق العم
ــط  ــت فق ــوهة ليس ــية مش سياس
ال تخــدم مملكــة البحريــن, بــل 
المحافــل  فــي  ضدهــا  تعمــل 
الدوليــة وكل ذلــك  بتوقيــع وزيــر 
العمــل الــذي يكافــىء  مــن اســاء 

الــى البحريــن.
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نقابة عمال البا تدعو عمالها للقاء مفتوح .. حول مشروع التقاعد المبكر 
مــع  البــا  عمــال  نقابــة  اجتمعــت 
اعضائهــا للتناقــش حــول مشــروع 
االربعــاء  يــوم  المبكــر  التقاعــد 
الموافــق 6اغســطس2014 بمقــر 
النقـــابة. جــاء هــذا اللقــاء علــى إثــر 
إطالق إدارة الشــركة مشــروع التقاعد 
ــت  ــد، قدم ــهر واح ــدة ش ــر لم المبك
ــوب. و  ــن المطل ــل م ــا اق ــه مزاي في
قــال رئيــس نقابــة عمــال البــا علــي 
إلــى  البنعلــي ان الشــركة تهــدف 
تقليــص عــدد العـــمال عبــر مشــروع 

التقاعــد المبكــر، وتعتبــر فكــرة 
المشــروع ممتــازة ولكــن تحتــاج 
النقابــة  واإلدارة التنفيذيــة إلى 
مزيــد مــن الوقــت للتفــاوض 
المشــروع   حــول ميــزات هــذا 

ــه.  ــان نجاح ــل ضم ــن أج م
وعــي  علــى  البنعلــي  وراهــن 
عـــمال البــا إلفشـــال أي مشــروع 
ضــد  يقــف  أن  شــأنه  مــن 
ــة فــي  ــالح الطبقــة العاملـ مصـ
ــة  ــمال عام ــذر العـ ــا ح ــا، كم الب

ــرع  ــن التس ــة م ــباب خاص و الش
الخطــوة  هــذه  علــى  لإلقــدام 
ــة  ــرات المالي ــدون دراســة الخي ب

بشــكل واضــح. 
العمـــال  البنعلــي  طالــب  و 
و  التشــاور  مــن  بالمزيــد 
مثــل  اتخــاذ  قبــًل  التخطيــط 
هــذا القــرار ، و مراجعــة النقـــابة 
للنظــر فــي حالــة كل عامــل علــى 
لمشــروع  التقــدم  قبــل  حــده 

المبكــر.  التقاعــد 
العامل 2



   40 طنًا من المساعدات اإلغاثية تتجه إلى غزة، ناصر بن حمد: 
توجيهات جاللة الملك تعكس المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

ــعب  ــن ش ــة م ــاعدات إغاثي ــحنة مس ــت أول ش اتجه
ــغ  ــزة والبال ــاع غ ــي قط ــقائهم ف ــى أش ــن إل البحري
الطبيــة  المعونــات  مــن  طنــًا   40 مجموعهــا 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  أكــد  بينمــا  واإلغاثيــة، 
ــر  ــيخ ناص ــمو الش ــة س ــة الملكي ــة الخيري المؤسس
بــن حمــد آل خليفــة »نتشــرف بمناصــرة غــزة، 
وتقديــم العــون الــالزم لهــا فــي مثــل هــذه الظروف 

اإلنســانية«
وتفقــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد، الدفعــة 
ــى  ــة إل ــانية المتجه ــاعدات اإلنس ــن المس ــى م األول
قطــاع غــزة، تنفيــذًا لتوجيهــات صاحــب الجاللــة 
ــالد  ــل الب ــة عاه ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم المل
الخيريــة  للمؤسســة  الفخــري  الرئيــس  المفــدى 
بهــذه  تصريــح  فــي  ســموه  الملكية.وأضــاف 
ــك  ــة المل ــى جالل ــدم إل ــرفنا أن نتق ــبة ''يش المناس
المفــدى بخالــص الشــكر والتقديــر واالمتنــان علــى 
لفتتــه الكريمــة ومواقفــه المشــرفة تجــاه القضيــة 
الســامية  وتوجيهاتــه  العادلــة،  الفلســطينية 
ــى  ــة إل ــة عاجل ــانية وإغاثي ــاعدات إنس ــم مس بتقدي
الشــعب الفلســطيني فــي غــزة، مــا يعكــس المواقف 
الثابتــة والواضحــة تجــاه القضيــة الفلســطينية 

العادلــة''.
وأشــاد ســموه بالدعــم الكريــم للمؤسســة الخيريــة 
الملكيــة واللجنــة البحرينيــة الوطنيــة لمناصــرة 
الحكومــة  مــن  غــزة،  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــادة صاح ــيدة بقي الرش
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء، 
ــلمان  ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــؤازرة صاح وم

ــب  ــد النائ ــي العه ــة ول ــد آل خليف ــن حم ب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء.

وأكــد ســموه أنــه بنــاء علــى التوجيهــات 
األولــى  الدفعــة  تجهيــز  تــم  الملكيــة، 
مــن المســاعدات اإلنســانية إلــى اإلخــوة 
ــد  ــوي العدي الفلســطينيين فــي غــزة، وتحت

مــن المــواد الطبيــة واإلغاثيــة.
اللجنــة  خــالل  مــن  »نتولــى  وأضــاف 
الشــعب  لمناصــرة  الوطنيــة  البحرينيــة 
الفلســطيني فــي غــزة، بتنفيــذ العديــد مــن 

سمو الشيخ ناصر يتفقد صناديق المساعدات المرسلة لمناصرة الشعب الفلسطيني 

 

الفقيــد رضــا غلــوم  )43( 
قســم  فــي  عامــل  عامــًا 
ــياة  ــارق الحـ المخــازن قــد ف
شــهر.  مــن  اكثــر  قبــل 
مــن خمســة  اقــل  وخــالل 
ايــام مــن وفاتــه اســتطاع 
مبلــغ  جمــع  البــا  عمــال 
دينــار  الــف   100 يســاوي 
اســتجابة لطلــب النقابــة في 
انقــاذ عائلــة رضــا والتــي 
لــم تكــن تمتلــك مســكنا.

البــا رفضــوا  فــي  العمــال 
عــن  يتخلــوا  ان  بقــوة 
رضــا  المخــازن  عامــل 
غلــوم ورفضــوا ان يتركــوا 

وقــرروا  لوحدهــا.  عائلتــه  
ان يتدخلــوا لتغييــر مصيــر 
ــل.  ــى االفض ــة إل ــذه العائل ه
ــن  ــهر م ــن ش ــل م ــالل أق وخ
وفــاة  رضــا غلــوم اســتطاعت  
النقابــة شــراء منــزل لهــذه 
تتكــون  والتــي  العائلــة 
مــن ابــن وابنــة قاصريــن.

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة 
الحالــة النفســية التــي تمــر 
بهــا عائلــة المرحــوم رضــا اال 
ان هــذه البــادرة قــد جلبــت 
لهــم الكثيــر مــن األمــل بــان  
عمــال البــا لــن يدعــوا األمــور 
منهــم  تدخــل  بــال  تســير 
بخيــر. مازالــت  الدنيــا  وان 

فعلهــا عمــال البــا وقامــوا بما 
تملــي عليهــم نفوســهم فــي 
ــا   ــم كلم ــع بعضه ــوف م الوق
احدهــم  ان  مصيــر  أحســوا 

مقدمــات   وبــال  خطــر.  فــي 
وخطــب رنانــة قــام عمــال البــا 
لوحدهــم وخــالل ايــام قليلــة  
المرحــوم  حلــم  بمعالجــة 
ــزل.   ــالك من ــوم بامت ــا غل رض
وطلبــت النقابــة مــن العمــال 
ــام  ــقة وق ــن ش ــا ثم ــي الب ف
هــو  بمــا  بالتبــرع  العمــال 
اكبــر مــن ذلــك، بمنزل يتســع 
جميعهــم. العائلــة  ألفــراد 

فــكل الشــكر مــن نقابــة البــا 
إلــى جميــع العمــال الذيــن 
الهديــة   بهــذه  ســاهموا 
والشــكر موصــول الــى األدارة 
ــاهمتها  ــى مس ــة عل التنفيذي
ــس األدارة  ــس مجل ــى رئي وال
بــن ســلمان  الشــيخ دعيــج 
كرمــه. علــى  خليفــة  ال 

هــذا المنــزل هــو هديــة مــن 
جميــع عمــال البــا الــى عائلــة 

المبــادرات والجهــود لدعــم وإســناد اإلخــوة 
ــركات  ــن ش ــع م ــًا الجمي ــطينيين«، داعي الفلس
ومقيميــن  ومواطنيــن  وبنــوك  ومؤسســات 
اإلنســاني  العمــل  هــذا  فــي  للمســاهمة 
النبيــل، انطالقــًا مــن واجــب يمليــه الديــن 
مــع  األخــوة  وروابــط  الحنيــف،  اإلســالمي 
العربيــة  والعــادات  الفلســطينيين  األشــقاء 
ــن  ــوم البحري ــركة ألمني ــاهمت ش األصيلة.وس
ــي  ــاعدة أهال ــار  لمس ــف دين ــين أل ــا بخمس ألب

المحتلــه.  فلســطين  فــي  القطــاع  

هكـــذا ودع الــــعمال .. الــراحل " رضا "

العامل 3

المرحــوم رضــا غلــوم  وهــو بالنســبة لهــم كل 
شــيء فــي حياتهــم. وســوف يبقــى المرحــوم رضــا 

ــا دائمــًا. غلــوم فــي قلــوب عمــال الب



بفريــق  البــا  عمــال  نقابــة  و  التنفيذيــة  األدارة  احتفلــت 
النقابــة الــذي شــارك ببطولــة االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن الرمضانيــة لكــرة القــدم ، يــوم الخميــس الموافــق 

.2014/8/14
و جــاء هــذا االحتفــال علــى إثــر فــوز فريــق النقـــابة بالمركــز 
الثانــي فــي البطولــة، حيــث كرمــت النقابــة الالعبيــن ومــدرب 

الفريــق والطاقــم اإلداري فيــه. 

النقابة تحتفل مع فريق نقابة البا  

العامل 4

نقابة عمال شركة ) دي اتش إل( 
تبحث سبل تعزيز العمل النقابي

العامل وحيد من خالل أخبار الخليج : أريد حقي 

ــد  ــش إل( محم ــركة ) دي ات ــال ش ــة عم ــس نقاب ــى رئي التق
عيســى العمــادي  بوكيــل وزارة العمــل البحرينــي ســالم 
الدوســري فــي وزارة العمــل، بحضــور نائــب رئيــس المــوارد 
ــاد  ــذي لالتح ــس التنفي ــس المجل ــركة، و رئي ــرية  للش البش
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب يوســف محمــد و عــدد 

ــة.  ــاء النقاب ــن أعض م
التفــاوض  آليــة  علــى  التوقيــع  اللقــاء  خــالل  تــم  وقــد 
الجماعــي بيــن إدارة الشــركة والنقابــة، كمــا تــم اســتعراض 
آفــاق العمــل النقابــي فــي مملكــة البحريــن وتطــوره وأثــره 
االيجابــي علــى حركــة اإلنتــاج فــي منشــآت القطــاع الخــاص، 
إضافــة إلــى التعــاون بيــن نقابــة عمــال )دي إتــش إل( 
ــى  ــًا عل ــا حفاظ ــة بتطويره ــبل الكفيل ــركة والس وإدارة الش

المكتســبات العماليــة.
ــال  ــة عم ــس نقاب ــركة ورئي ــت إدارة الش ــا ثمن ــن جانبهم م
شــركة )دي إتــش إل( دور وزارة العمــل فــي ترســيخ وتطويــر 
ــن  ــة، مؤكدي ــات النقابي ــا للمنظم ــي، ودعمه ــل النقاب العم
تعاطيهــا  فــي  االجتماعــي  للحــوار  الــوزارة  انتهــاج  ان 
مــع القضايــا العماليــة لــه األثــر اإليجابــي فــي تســوية 
المنازعــات العالقــة بيــن ممثلــي العمــال وإدارات المنشــآت 
ــة  ــة القائم ــراكة المجتمعي ــار الش ــي إط ــي ف ــكل توافق بش
بيــن أطــراف اإلنتــاج الثالثــة بشــكل عــام، ومــن أجــل خلــق 
بيئــة العمــل الســليمه والصحيــة التــي تســاهم فــي تحســين 

ــاص. ــكل خ ــركة بش ــاج بالش ــادة االنت وزي



نقلة نوعية 

نشــرة عمــال ألبــا نقلــة نوعيــة جديــدة ، 
فــي مجــال الصحافــة العماليــة والعمــل 
االعالمــي النقابــي، فهــي لــم تأتــي مــن 
فــراغ الحركــة العماليــة و النقابيــة ، بــل 
ــا  ــة أملته ــرازات طبيعي ــة اف ــي نتيج ه
حيويــة الحركــة العماليــة و النقابيــة 
الفتيــة،  نقابتهــم  و  ألبــا  لعمــال 
ــي  ــع الحقيق ــي و المداف ــط الفعل الناش
ــرة  ــا. النش ــي ألب ــال ف ــوق العم ــن حق ع
هــي جــزء مكمــل لثقــل العمــل النقابــي 
وتمــدد طبيعــي لقــدرة نقابــة ألبــا فــي 
ــال  ــادة العم ــي و قي ــل النقاب ادارة العم

ــين   ــة و تحس ــب عمالي ــق مكاس لتحقي

لجنة المزاد الخيرية
يتعــرض بعــض العمــال لحــاالت خاصــة تتوجــب الدعــم 
المالــي لمســاعدتهم علــى تخطيهــا لــذا عملــت النقابــة علــى 
ــالزم،  ــة مشــتركة مــع االدارة لتقديــم الدعــم ال تشــكيل لجن
و لكــن تــم حــرف مســار هــذه اللجنــة مؤخــرا مــع التغييــرات 
اإلداريــة ، حتــى أصبــح عمــل هــذه اللجنــة يبــدو و كأنــه 
مرتبــط ببرنامــج »تيتــان« لخفــض التكلفــة حتــى و لــو كان 

ــل الماســة. ــاب حاجــة العام ــى حس ــك عل ذل

فعنــد تقديــم الطلــب لهــذه اللجنــة الخيريــة فــي هــذه 
األيــام يتــم طلــب معلومــات و مســتندات مــن العامــل أقــل 
ــا  ــة وال يمكــن الخــوض فيهــا هن ــا توصــف بإنهــا تعجيزي م
فهــي تتطلــب مجلــدات خاصــة للكتــاب عنهــا ،لكــن المضحــك 
المبكــي هــو مــا يتــم بعــد موافقــة اإلدارة علــى النظــر فــي 

ــر للعمــل. ــات حيــث ال توجــد أيــة معايي هــذه الطلب
حيــن يبــدأ النظــر فــي أي حالــة داخــل اللجنــة،  يبــدأ ممثلــوا 
اإلدارة بفتــح البــاب للمــزاد العلنــي محاوليــن تقليــل الدعــم 
المالــي ألقــل مبلــغ ممكــن مهمــا كان الظــرف الــذي يمــر بــه 

العامــل. 

فمثــال حيــن ينظــر فــي حالــة عــالج أم أحــد العمــال و الــذي 
تكلــف مــا يزيد عــن 10 آالف دينــار, بــدأ ممثلــو اإلدارة إفتتاح 
ــغ  ــل بمبل ــم العام ــراح دع ــة- بإقت ــة الحال ــوا دراس المزاد-عف
ــأن هــذه الدعــم ســخي  ــى رأيهــم ب ــار مصريــن عل 100 دين
جــدًا خاصــة أنــه ألم العامــل؛ حيــث يبــدو أنــه مــن الواضــح 
جــدًا لــم يســمع وصيــة ».....أمــك ثــم أمــك ثــم أمــك«. خــالل 
ــل  ــة وص ــذه الحال ــة ه ــذه لدراس ــي ه ــزاد العلن ــة الم جلس
ــبة  ــدًا بالنس ــي ج ــم خيال ــل لرق ــه للعام ــى ب ــغ الموص المبل
لممثلــي اإلدارة و هــو 500 دينــارا و دع العامــل يتصــرف فــي 
باقــي المصاريــف فالميزانيــة محــدودة و ال زالــت الســنة فــي 

بدايتهــا حســب تبريــر اإلدارة.

و فــي حالــة أخــرى و بعــد تضــرر منــزل عامــل تضــررا كبيــرا 
نتيجــة لحــادث تعــرض لــه ، طلبــت اإلدارة مــن العامــل كافــة 
األوراق الثبوتيــة متضمنــة شــهادة راتــب خادمتــه ،  بــدأ 
ــس  ــزل لي ــذا المن ــارا و كأن ه ــغ 100 دين ــذه بملب ــزاد ه الم
ــه  ــاح في ــذي يرت ــه و ال ــل و عائلت ــؤي العام ــذي ي ــكان ال الم
ليأتــي للعمــل و يقــدم وقتــه و جهــده مــن أجــل الدفــع 
بعمليــة اإلنتــاج فــي الشــركة،  و لكــون الملبــغ زهيــد ال 
يغنــي و ال يســمن مــن جــوع رفــض العامــل تســلمه حتــى ال 
يتــم تذكيــره كل مــرة بهــذا الجميــل العظيــم الــذي قامــت 

ــه. ــه ل اإلدارة بتقديم

هــذا غيــض مــن فيــض،  و لــدى النقابــة الكثيــر مــن القصص 
و المآســي التــي تعــرض لهــا العمــال فــي الفتــرة األخيــرة و 
كلهــا حــاالت تســتوجب الدعــم و لكــن لجنــة المــزاد الخيريــة 
تعطلهــا جميعــًا لدرجــة أنــه و فــي وضــع غيــر مســبوق وصلت 
للنقابــة العديــد مــن الشــكاوي و طلبــات إعــادة النظــر 
ــرج  ــا يخ ــة مم ــكل حال ــا ل ــم تخصيصه ــي ت ــغ الت ــي المبال ف
اللجنــة الخيريــة مــن ســياق عملهــا كلجنــة تســاعد العمــال 
ــك  ــاف ذل ــى يض ــركة حت ــف الش ــص مصاري ــة تقل ــى لجن ال
ــزات  ــي الممي ــتمرة ف ــة و المس ــات المتتالي ــجل التخفيض لس
ــي  ــل تع ــا ،  فه ــركة لعماله ــا الش ــي تقدمه ــات الت و الخدم
اإلدارة ذلــك؟ أم أن مصاريــف اللجنــة أيضــًا خاضعــة بالفعــل 

ــان«. ــات »تيت ــص النفق ــروع تقلي لمش
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إبراهيم الكوهجي 
ــركة ، كل  ــع ادارة الش ــترك م ــل المش ــن العم ــي وف ــل االنتاج ــروف العم ظ
ذلــك بمــا يحقــق ظــروف بيئيــة انتاجيــة افضــل الطــراف االنتــاج ) العمــال-

الشــركة و الدولــة (، منــذ انطالقــة المشــروع االصالحــي لجاللــة الملــك.

ويجــدر االشــارة هنــا بــأن اصــدار هــذه النشــرة الدوريــة تأتــي ايضــا في ظل 
اوضــاع و تعقيــدات فعليــة علــى الســاحة السياســية و العماليــة و النقابيــة 
ــة.  ــرة الماضي ــالل الفت ــا خ ــت ببلدن ــي عصف ــفة الت ــداث المؤس ــد االح ، بع
حيــث تفــرز هــذه الظــروف تحديــات جديــدة و مصاعــب كثيــرة أمــام الحركــة 
النقابيــة مــن تفتيــت جهودهــا و وحدتهــا فــي لــم صفــوف العمــال امــام 
هيمنــة القــوى الطائفيــة و دورهــا االنقســامي فــي صفــوف العمــال، و التــي 

تمثــل الخطــر االكبــر امــام العمــال و حركتهــم النقابيــة الفتيــة.

االهميــة تكمــن لهــذه النشــرة ان تلعــب دورا مميــزا فــي رصــد المشــاكل و 
القضايــا العماليــة ليــس فقــط فــي ألبــا بــل علــى مســتوى البلــد ان أمكــن، 
و تمــد القطاعــات العماليــة بمفهــوم ووعــي عمالــي نقابــي يخــدم القضايــا 
ــائل  ــي المس ــة ف ــة والحقوقي ــريعات القانوني ــم بالتش ــة و المامه العمالي
النقابيــة، و ان المواقــع االنتاجيــة جــزء مصغــر للوطــن الــذي يجمــع العمــال 
فــي بوتقــة واحــدة مهمــا اختلفــت االنتمائــات الفئويــة و المذهبيــة، و أن 
الســبيل لتحقيــق المكاســب العماليــة و تحســين االنتــاج مــن دون تكاتــف 
الجهــود و النشــاط العمالــي ، و التفهــم المتبــادل مــن قبــل أربــاب العمــل 
المتمثــل فــي االدارات التنفذيــة للعمــل المشــترك مــع النقابــات العماليــة. 
و أن مــن يراهــن علــى غيــر ذلــك فهــو ال يخــدم القضايــا العماليــة و 
النقابيــة ســواء كان ذلــك بوعــي او مــن دون و عــي، و انــه واقــع تحــت تأثيــر 

أجنــدات غيــر عماليــة و نقابيــة.

تحديــات كبيــرة تواجــه العمــال و نقاباتهــم فــي حمايــة المكتســبات 
العماليــة و التــي هــي جــزء اساســي مــن المكاســب الوطنيــة التــي تحقــق 
ــب  ــب يج ــات و المكاس ــقف الحري ــي ، و ان س ــروع االصالح ــل المش ــي ظ ف
تعزيزهــا و تطويرهــا ، و ال يجــب التخلــي عنهــا تحــت تأثيــر الدعــوات 

الطائفيــة .

العــبء االكبــر يقــع بالفعــل علــى النقابــات و نقابــة ألبــا لــن تكــون الوحيدة 
ــارز فــي  امــام هــذا التحــدي ، و مثــل مــا تمكنــت النقابــة مــن لعــب دور ب
ظــروف مختلفــة للدفــاع عــن حقــوق العمــال و تحقيــق المكاســب العماليــة 
و الحفــاظ علــى دورهــا الريــادي فــي العمــل النقابــي ، فهــي ايضــا قــادرة ان 
تســتمر فــي لعــب هــذا الــدور المميــز فــي العمــل النقابــي مــن خــالل هــذه 
النشــرة الجديــدة، و ان تكــون صوتــا عماليــا و نقابيــا مؤثــرا فــي صفــوف 

العمــال ونقاباتهــم.



عمال ألبا
 و أسرهم 
يحتفلون

 بليلة
القرقاعون

العمــال  مــن  كبيــر  عــدد  شــارك  وقــد   
وعوائلهــم بالفعاليــة التــي شــكلت لوحــة 
شــعبية اســتمتع بهــا الحاضــرون وخصوصــًا 
ارتــدوا  بدورهــم  الذيــن  العمــال  أطفــال 
اللبــاس الشــعبي ورددوا أهازيــج القرقاعــون 

التراثيــة. 
وبهــذه المناســبة قــال علــي البنعلــي رئيــس 
نقابــة عمــال ألبــا »إن تنظيــم نقابــة عمــال 
ألبــا هــذه الفعاليــة يأتــي ضمــن مســئوليتها 
أواصــر  وتوطيــد  لتعزيــز  اإلجتماعيــة  

ــال. ــع العم ــل م التواص
نقابــات  منتســبي  عوائــل  شــاركت  وقــد 
ــال  ــات عم ــر لنقاب ــاد الح ــي األتح ــاء ف االعض
البحريــن فــي هــذه الفعاليــة. بدورهــم عبروا 
عــن الشــكر الــى االدارة التنفيذيــة فــي البــا 
ــاركة. ــذه المش ــل ه ــى مث ــر عل ــاد الح واالتح

أحيــت نقابــة عمــال ألبــا مــع األدارة التنفيذية 
فــي منتصــف شــهر رمضــان المبــارك أمســية 
عائليــة إجتماعيــة وهــي ليلــة القرقاعــون.

ــى  ــدؤوب عل ــم وال ــا  الدائ ــل حرصه ــي ظ وف
ــة،  ــة العام ــرة االجتماعي ــر الذاك ــل عب التواص
وفــي ســعيها لالقتــراب مــن عمالها مــن خالل 
ــكل  ــة،  ب ــانية الموروث ــادات اإلنس ــاء الع إحي
مــا تحملــه هــذه األمســية مــن دفء اللحظــات 
القرقاعــون  ليلــة  والمشاركة.وشــملت 
علــى عــدة فعاليــات كالرســم علــى وجــوه 
األطفــال ونقــوش الحنــاء الشــعبيه المميــزه، 
وتوزيــع أصنــاف المأكــوالت الشــعبية الخاصــة 
المتعــارف عليهــا بالشــهر الفضيــل. كمــا 
كان هنــاك أيضــًا فرقــة الجربــه البحرينيــًة 
التــي قدمــت األغانــي الشــعبية والمســابقات 
ــز للحضــور مــن العمــال وعائالتهــم. والجوائ
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رئيسة اللجنة النسائية كريمة الحمد 
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الـــعــمــال األجـــانـــب يشـــكــون الـــمــوارد الــبـشريـة

فــي الوقــت الــذي تعتقــد فيــه اإلدارة 
هنــاك  بــأن  للشــركة  التنفيذيــة 
عاصفــة جليديــة تطــوف البــا فــي هذا 
الصيــف الحــار!، فــإن الحقيقــة هــي أن 
مشــاكل العمــال ترتفــع حرارتهــا مــع 
ــكلة  ــر ...فمش ــرارة المصه ــاع ح ارتف
العمــال األجانــب الذيــن يخططــون 
ــل وقــت مســبق تبقــى  إلجازاتهــم قب

بــال حــل.
مؤخــرا  النقابــة  التقــت  حيــث 
األجانــب  العمــال  مــن  بمجموعــة 
الذيــن يتعرضــون للكثيــر مــن الظلم 
ــوارد  ــرة الم ــل دائ ــن قب ــف م و التعس
إجازاتهــم  تعكيــر  فــي  البشــرية 
الســنوية التــي يفتــرض أن تكــون 
بعــد  لراحتهــم  المخصــص  الوقــت 

العــام. العمــل طيلــة  شــقاء 
التــي  العقبــات  و  المشــاكل  ومــن 
يتعرضــون لهــا هــو تأخيــر صــرف 
شــيكات إجازاتهــم الســنوية -و التــي 
تتضمــن تكاليــف تذاكــر ســفرهم- 
إلــى آخــر يــوم قبــل ســفرهم ممــا 
غاليــة  أســعار  يدفعــون  يجعلهــم 
ــرات  ــة بأســعار الحجــز فــي الفت مقارن
أحــد  ذكــر  مــا  وحســب  الســابقه. 
بتقديــم  يقومــون  أنهــم  العمــال 
ــر  ــل أكث ــنوية قب ــازة الس ــات اإلج طلب
ــا  ــا إلتزام ــن موعده ــهرين م ــن ش م
ــاء  ــركة و إلعط ــات الش ــم بسياس منه

الوقــت  البشــرية  المــوارد  دائــرة 
و  إجراءاتهــم  إلنهــاء  الكافــي 
لكنهــم يتفاجئــون مــع مراجعتهــم 
الدائمــة للموظــف المعنــي بدائــرة 
إجــراءات  أن  البشــرية  المــوارد 
بصــورة  تتــم  الشــيكات  إصــدار 

بطيئــة.
 فــي هــذا اللقــاء  عبــر احــد العامــل 
عــن اســتياءه مــن بــطء عمليــة 
إنهــاء إجــراءات إجازتــه الســنوية 
الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  مضيفــًا 
بســرعة  »الصورايــخ«  فيــه  تمــر 
أن موضــوع  إال  ألبــا،  فــي  البــرق 
إنهــاء إجــراءات إجازتــه يســتغرق 
منــه الكثيــر و التــردد علــى موظــف 
هــذا  و  البشــريه  المــوارد  دائــرة 
ــت  ــه لف ــن توجي ــر م ــه للكثي عرض
قبــل مســئوليه  مــن  لــه  النظــر 
إنجــاز  محــاوال  المســتمر  لتنقلــه 
ــه  ــه بأن ــم مداخلت ــه، و أختت معاملت
كبقيــة رفاقــه مــن العمــال ، حصــل 
علــى شــيكه فــي يــوم ســفره ممــا 
إضطــره إلســتالف تكاليــف ســفره .

تحمــل  التــي  المواضيــع  ومــن 
الغيــر  التعقيــدات  مــن  الكثيــر 
مبــررة  أيضــًا و التــي أبــدى العمــال 
منهــا هــو  اســتغرابهم  األجانــب 
البشــرية  المــوارد  دائــرة  طلــب 
الســبب  يعرفــون  ال  مســتندات 

ــي كل  ــا ف ــن وراء طلبه ــي م الحقيق
مــرة يذهبــون فيهــا إلجــازة حتــى 
لــو كانــت قصيــرة ، فقائمــة هــذه 
ــورة  ــمل فات ــد لتش ــتندات تمت المس
جــوازات  مــن  نســخة  و  الكهربــاء 
أفــراد أســرة العامــل إثبــات لعنــوان 
البلــد األم باإلضافــة  اإلقامــة فــي 
لقائمــة طويلــة مــن المســتندات.

خــالل  مــن  العمــال  أحــد  وذكــر 
اللقــاء الموقــف الــذي تعــرض لــه 
مــع موظــف دائــرة المــوارد البشــرية 
نفســه حيــث كان يراجعــه بصــورة 
متســائال  طويلــة  لمــدة  يوميــة 
كان  و  بــه  الخــاص  الشــيك  عــن 
دائمــا هــذا الموظــف يحيلــه لدائــرة 
ــراءات  ــى االج ــه انه ــا ان ــرى مدعي أخ
المطلوبــة، وتبيــن أخيــرا أن الموظف 
لــم يقــم بواجبــه بــل وضــع أوراق 
المعاملــة فــي أحــد أدراجــه المقفلــة 
بتعطيــل  كالعــادة  و  تســبب  ممــا 
إصــدار الشــيك حتــى عــودة العامــل 

مــن موطنــه مثقــال بالديــون.
ــة  ــب قضي ــال األجان ــرح العم ــا ط كم
و  جميعــا  لهــا  يتعرضــون  عامــة 
هــي ثبــات قيمــة اإليجــارات التــي 
و  طويلــة  مــدة  منــذ  يســتلمونها 
هــي ال تغطــي التكلفــة الحقيقيــة 
ــام  ــذه األي ــي ه ــكنهم ف ــار  س إليج
خاصــة مــع تطبيــق قانــون زيــادة 

تأخير صرف شيكات إجازاتهم السنوية التي تتضمن تكاليف تذاكر سفرهم

عدد من العامل االجانب اثناء االجتامع مع نقابة البا   مشاركة العامل االجانب يف االجتامع مع النقابة للتباحث يف مشاكلهم وقضاياهم 

قيمة اإليجارات التي يستلمونها ال تغطي التكلفة الفعلية 
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اإليجــار 10% مــن قيمــة اإليجــار 
بالنظــر  اإلدارة  مطالبيــن  ســنويًا 
جديــا في هــذه المســألة التــي باتت 
تؤرقهــم و تقتطــع جــزءا كبيــرا مــن 
بيــن  الفــرق  لتغطيــة  رواتبهــم 
ــة  ــة الفعلي ــكن و القيم ــالوة الس ع

التــي يدفعونهــا.
أخيــرا اســتغرب العمــال األجانــب 
مــن وجــود موظــف واحــد فقــط 
البشــرية  المــوارد  دائــرة  فــي 
إنهــاء  و  موضوعاتهــم  لمتابعــة 
ــف  ــذا الموظ ــا أن ه ــم كم إجراءاته
كثيــر التغيــب عــن موقــع عملــه 
الشــركة  خــارج  بأعمــال  لقيامــه 
ــررة  ــارات متك ــي زي ــبب ف ــا يتس مم
و بــدون جــدوى حتــى يتمكنــون 
مــن لقائــه و زيــارات أخــرى ليعرفــوا 
هــذا  و  معامالتهــم  مســتجدات 
يســتغرق الكثيــر مــن وقت الشــركة 
مطالبيــن بإيجــاد حــل جــذري لهــذه 

 . المشــكلة 
 و فــي نهايــة اللقــاء وعــدت النقابــة 
العمــال األجانــب بمتابعــة القضايــا 
علــى  للعمــل  تــم طرحهــا  التــي 
حلحلتهــا و تســهيل العقبــات التــي 
يتعرضــون لهــا مــع دائــرة المــوارد 
البشــرية ، كمــا وعدتهــم بلقــاء آخــر 
ــتجدات و رد  ــى المس ــم عل إلطالعه

اإلدارة علــى مــا تــم ذكــره.



النقابة بالتعاون مع إدارة الشركة تطلق نشرات التوعية بالسالمة 

الســالمة   ثلــوج  حملــة  هامــش  علــى 
التــي تــم افتتاحهــا فــي يونيــو الماضــي، 
نشــرات  البــا  عمــال  نقابــة  أطلقــت 
توعويــة بخصــوص الصحــة والســالمة 
المهنيــة والتــي تمــس بشــكل مباشــر 

بالعمــال.  المحيطــة  االجــواء 

ــات و  ــداد يافط ــة بإع ــت النقاب ــث قام حي
ــة  ــة واالنجليزي ــة العربي ــات باللغ مطبوع
المخاطــر  بخصــوص  العمــال  لتوعيــة 
لهــا  يتعــرض  قــد  التــي  المختلفــة 
شــهر  تزامــن  مــع  خصوصــًا  العامــل 
رمضــان بفصــل الصيــف هــذا العــام مــع 
ــه، و  ــي رافقت ــة الت ــرارة العالي ــه الح موج
ركــزت الحملــة علــى عــدد مــن المواضيــع 
الهامــة والتــي تــم تســليط الضــوء عليها 
ــاد  ــن االجه ــال م ــالمة العمـ ــة وس لصح
ــك  ــل و ذل ــاء العم ــز  اثن ــدان التركي وفق
للحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة و وقائيــة 
للحــد مــن االصابــات واالمــراض المهنيــة 

والحــوادث الصناعيــة. 

المواضيــع  الموزعــة  النشــرات  وغطــت 
ــباب  ــوع اس ــة كموض ــبوعية المتنوع االس
 ، الحــراري  االجهــاد  و   ، المــاء  شــرب 
ــرة  ــى العطــش فــي فت وكيــف تتغلــب عل
الصيــف, واالســلوب الصحــي المناســب 
ــة  ــادة اآلمن ــان, و القي ــهر رمض ــالل ش خ
وكان  ايبــوال.  مــرض  مــن  والوقايــة 
ــة  ــذه الحمل ــي ه ــن ف ــال المتطوعي للعم
دور بــارز و فعـــال، والــذي تمثــل فــي 
االعــداد لهــذه النشــرات والتوزيــع و نشــر 
جميــع مطبوعــات النقابــة الخاصــة بهــذه 
علــى  الســابقة  الفتــرة  الحملــة طيلــة 
مختلــف الدوائــر واالقســام فــي الشــركة. 

اثناء توزيع بوسترات السالمة على العمال فجرًا 

سالمتك في ألبا 
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خامــس حـادث النقـالب شـاحـنه عـلـى طـريـق مـرفـأ الـبــا
5 مليــون ساعه بال حوادث ذهبت ادراج الرياح

)البــا(  البحريــن ش.م.ب.  ألمنيــوم  فــازت شــركة 
بالجائــزة الذهبيــة للســالمة والصحــة المهنيــة لعام 
2014 المقدمــة مــن الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة 
ــر شــاهدًا  ــذي يعتب للوقايــة مــن الحــوادث، األمــر ال
علــى التــزام الشــركة وجهودهــا المســتمرة مــن 

ــز الســالمة فــي موقــع العمــل. أجــل تعزي
يوجــد مقــر الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة للوقايــة 
مــن الحــوادث بالمملكــة المتحــدة، حيــث تمنــح 
ــال  ــي مج ــة ف ــازات المختلف ــرًا لإلنج ــا تقدي جوائزه
الصحــة والســالمة ألكثــر مــن 50 عامــًا. وتتيــح 
هــذه الجائــزة المرموقــة الفرصــة لمختلــف الشــركات 
المســتمر  التزامهــا  عــن  لتبرهــن  والمؤسســات 
بتعزيــز مســتوى الصحــة والســالمة فيها.وبهــذه 
للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس  صــرح  المناســبة، 

ــاًل: ــي قائ ــي البقال ــة عل المالي
 »يشــرفنا أن تحصــل شــركة البــا علــى هــذا الوســام 
العالمــي مــن الجمعية الملكيــة البريطانيــة للوقاية 

ــي  ــا ف ــأن جهودن ــد ب ــذي يؤك ــوادث، وال ــن الح م
مجــال الســالمة تســتحق التقديــر علــى المســتوى 

الدولــي. 
ــى  ــى عل ــوف تبق ــن س ــالمة الموظفي ــة وس فصح
رأس قائمــة أولوياتنــا، كمــا نحــرص علــى تحقيــق 
أجــل  مــن  العالميــة  الســالمة  معاييــر  أعلــى 
مديــر  صــرح  جانبــه  موظفينا«.ومــن  مصلحــة 
ــة للوقايــة مــن الحــوادث  ــة الملكي ــز الجمعي جوائ
ــة  ــز المقدم ــل الجوائ ــاًل: »تعم ــز قائ ــد رولن ديفي
مــن الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة للوقايــة مــن 
الحــوادث علــى تشــجيع الشــركات والمؤسســات 
علــى رفــع معاييــر الســالمة والصحــة المهنيــة 
فيهــا. وتســاهم الشــركات الحائــزة علــى التقديــر 
فــي مجال أنظمــة إدارة الصحة والســالمة، كشــركة 
ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب.، فــي رفــع معاييــر 
الســالمة والصحــة المهنيــة بشــكل عــام بيــن 
الشــركات، ونــود بهــذه المناســبة أن نهنــئ شــركة 

البــا لحصولهــا علــى هــذه الجائزة«.هــذا وقــد 
حرصــت شــركة البــا علــى الحفــاظ علــى أعلــى 
معاييــر الســالمة والصحــة والبيئــة، واســتحقت 
الحصــول علــى العديــد مــن الجوائــز، كجائــزة 
مجلــس الســالمة البريطانــي، جائــزة البرنامــج 
البيئــي لألمــم المتحــدة، جائــزة الســالمة مــن 
ــة  ــة بمملك ــؤون االجتماعي ــل والش وزارة العم
البحريــن، وجائــزة مجلــس التعــاون الخليجــي 
ألفضــل الممارســات البيئيــة مــن قبــل شــركة 

ــة. صناعي

ألبــــا تفـــوز بالــجـائـــزة الـذهـبية للســالمـة الـمـــهنـية

تعــرض احــد العمــال لحــادث انقــالب بشــاحنة لنقل 
ــى كســور مضاعفــة  ــذي ادى إل ــا   وال خــام االلومين
فــي يــد ورأس العامــل و تعــرض الــى نزيــف داخلــي 
ادخــل علــى اثــره الــى العنايــة المركــزة. وقــد قــام 
الفريــق الطبــي فــي البــا بإســعاف العامــل و نقلــه 
مباشــرًة إلــى مستشــفى الســلمانية حيــث اجريت له 
عمليــة فــي يــده، وفــي اليــوم التالــي تأكــد الفريــق 
الطبــي المعالــج مــن ان النزيــف الداخلــي قــد جــرى 
ــتقرة. و  ــة مس ــي حال ــل ف ــه و العام ــيطرة علي الس
قــد تــم عقــد اجتمــاع بيــن النقابــة و ادارة الشــركة 
للتحقيــق فــي الحــادث، حيــث ســعت بعــض االطراف 
مــن االدارة لتحميــل العامــل مســؤولية الحــادث 
بحجــة قيادتــه للشــاحنة بســرعة عاليــة، فيمــا اكــدا 
ــاط  ــه ارتب ــا ان الحــادث ل ــة عمــال الب ــي  نقاب ممثل
بتصميــم شــاحنة نقــل االلومينــا، حيــث ان هنــاك 
3 انــواع مــن الشــاحنات و هــي شــاحنة الفحــم 

المكلــس و شــاحنة نقــل القــار الســائل و شــاحنة 
نقــل االلومينــا، و ان االخيــرة هــي الوحيــدة التــي 
تنقلــب باســتمرار عنــد اي منعطــف حيــث ســجلت 
ــة  ــت النقاب ــة. واضاف ــة والفت ــوادث عالي ــبة ح نس
مــن  النــوع  لهــذا  الحــوادث  وقــوع  ســبب  ان 
الشــاحنات يعــود لوجــود المقطــورة فــي مســتوى 
عــاٍل ال يتناســب مــع وزنهــا ، ممــا يــؤدي  النقــالب 
الشــاحنة عنــد اي منحــى. وعليــه تــم االتفــاق علــى 
احتســاب الحــادث مــن الحــوادث المضيعــة للوقــت 
و التواصــل مــع الشــركة المصنعــة للمقطــورة في 
ــا.  ــل االلومني ــاحنة نق ــم ش ــة تصمي ــل مراجع اج
و الجديــر بالذكــر ان شــركة البــا  كانــت تنــوي 
ــادث –  ــوع الح ــل وق ــن – قب ــوم االثني ــالن ي االع
عــن انهــا  حققــت 5 مليــون ســاعة بــدون حــوادث، 
إال انهــا قــد الغــت فعاليــة االحتفــال بتحقيــق هــذا 

االنجــاز علــى إثــر وقــوع هــذا الحــادث. 

 H = حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع عالية                                            
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بـعــض اإلصــابــات والــحـوادث الــوشــيكـة الــوقــوع 
فــي شــركة ألـبا لـشـهـر أغـسـطـس

 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث مكان الحادثالتاريخ 

باص الشركة01.07.2014
 

عندما كان العامل في طريقه الى المنزل 
مستلقيا على كرسي باص الشركة, قفز من 
مكانه بسبب فرملة الباص المفاجئة وسقط 
على حافة المقعد فتعرض إلصابة في صدره

كان من الممكن ان يتعرض 
العامل الى إصابات خطيرة

حادث 
نادر 

الوقوع

سائق الباص كان مسرعًا وضغط على الفرامل 
فجاة وبقوة مما تسبب في

 انفالت العامل ورجوعه إلى حافة المقعد 

02.07.2014
قسم الطاقة 
غرفة المجمع 

الحراري

عندما كان العامل يقرأ بعض القياسات احتجز 
في غرفة لمجمع الحراري ولم يستطع الخروج 

بسبب عطب
 مكيانكي في الباب

لم يتم التبليغ عن الحادث 
في نفس الوقت وهذا يسمح 

بتكراره
H

لم تفتح االبواب من الداخل لسبب وجود خلل 
ميكانيكي مما ادى الى احتجاز العامل الكثر من 

15 دقيقة

 
09.07.2014 

 
خط الصهر 

الرابع
اثناء نزول العامل من الدرج في خط الصهر 

الرابع إلتوت 
رجله وتعرض لرضوض 

العامل اساء التقييم وحاول 
االلتفاف بجسمه وهو على 

Lالدرج مما سبب التواء في رجله

تم فحص مكان الحادث ولم يالحظ وجود اي شي 
غير إعتيادي, العامل كان في عجلة من أمره ولم 
يحسن تقدير المسافة والوقت المناسب لإللتفاف.

خط الصهر 09.07.2014
الخامس

شعر عامل  بدوخة اثناء اخذه قراءة مقياس 
جريان الغاز 

تم إحتسابه انه من ضمن 
حاالت اإلجهاد الحراري ولم 

يعطى أي سوائل او معاملته 
على نفس األساس

L
مجرد تعب أثناء مزاولته عمله اليومي

قسم الطاقة 09.07.2014
غرفة المجمع 

الحراري

حريق في غرفة المجمع الحراري بسبب الحرارة 
الزائدة 

وتسرب للزيت 

عدم الجدية في إتخاذ اإلجراءات 
اإلحترازية، حيث تبين ان 
االدارة على علم مسبق 

بتسرب الزيت
H 

كان هناك تسرب في الزيت وعندما زادت حرارة 
المحرك احترق انبوب الزيت المتسرب وتمت 

السيطرة على الحريق 
في مراحلة األولية.

خط الصهر 12.07.2014
الخامس

ادى تسرب زيت الهيدروليك )hydrolic oil( الى 
اندالع حريق في رافعة بوتقة األلمنيوم رقم 1 
) PTA 1 ( زر الطوارىء إليقاف تدفق الزيت لم 

يعمل

اخفاق االدارة في إختيار 
االنابيب المالئمة لمثل هذه 

اإلستخدامات وعدم الجدية في 
إيجاد الحل الجذري لمشكلة 

تسرب الزيت المتكررة

H 
بسبب الية عمل مثل هذا النوع من الرافعات 

حدث ثقب مفاجىء في انبوب الزيت اثناء وجود 
الرافعة فوق العنبر 

13.07.2014
 المسبك 3 

الة صب 
القوالب 

العمودية 
رقم9

اثناء قيام عامل  تابع لشركة شدان للصيانة 
والخدمات SMS بعملية التنظيف بالقرب من 
الة صب القوالب العمودية )VDC09( تعرض 
لحرق طفيف في رقبته بسبب تطاير األلمنيوم 

الذائب

عامل المقاول لم يكن ملم 
بإرشادات السالمة ولم يكن 
يفهم التعلميات التى كانت 

تعطى اليه بسبب عدم إلمامه 
للغة العربية وأإلنجليزية

عامل المقاول جديد ولم يلتزم بإرشادات عمال 
المسبك بإلبتعاد عن المنطقة المحظورة أثناء 

عملية الصب

خط الصهر 13.07.2014
الرابع

 )hydrolic oil( ادى تسرب زيت الهيدروليك
الى اندالع حريق في رافعة بوتقة األلمنيوم 

  ) PTA 17 (  1 رقم
زر الطوارىء إليقاف تدفق الزيت لم يعمل

اخفقت إدارة صيانة المصهر 
من كشف التلف في خراطيم 
الزيت أثناء الفحص الوقائي 

الدوري.

H  انبوب الزيت كان مهترء بسبب اإلحتراق مما
أدى إلى ثقبه فتقرر وضع غالف إضافي على

 كل أنابيب الزيت 

قسم الطاقة 15.07.2014
غرفة المجمع 

الحراري

بعد إصالح تسرب الزيت الذي ادى للحريق 
في 

تاريخ 2014/07/9 إعيد تشغيل المحول 
و اندلع حريق محدود تمت السيطرة عليه 

رغم تنبيهات النقابة إلدارة 
الطاقة بجلب خبراء لمعرفة 

السبب الحقيقي للحريق اصرت 
االدارة بمواصلة العمل معرضة 

حياة العمال للخطر 

اندلع حريق محدود بسبب بقايا الزيت الذي 
تسبب في الحريق السابق 

 H = حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع عالية                                            M = حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع متوسطةL =   حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع منخفضة
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 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث مكان الحادثالتاريخ 

 H = حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع عالية                                            M = حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع متوسطةL =   حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع منخفضة

خط الصهر 16.07.2014
الرابع

عند قيام العامل بتحريك رافعة بوتقة األلمنيوم
 رقم PTA17( 18(  نزلت المجرفة من غير سابق

auxiliary( إنذار واصطدمت بالعارضة  
)beam

لم يتم التبليغ عن تغير 
أداء الرافعة حيث أنها 
اصبحت تعمل بشكل 
ابطىء لوجود تسرب 

الزيت.

L
كان هناك تسرب للزيت داخل المضخة 

مما قلل من أداءها 

خط الصهر 18.07.2014
الرابع

اثناء قيام عامل  تابع لشركة شدان للصيانة والخدمات 
SMS بعملية التنظيف بالقرب من الة صب القوالب 

العمودية )VDC09( تعرض لحرق طفيف في رقبته بسبب 
تطاير األلمنيوم الذائب

فشل فريق الصيانة من 
اكتشاف اهتراء خراطيم 

الزيت أثناء الفحص 
الوقائي الدوري قبل 

وقوع الحادث

انبوب الزيت كان مهترء بسبب اإلحتكاك 
مما أدى إلى ثقبه فتقرر وضع غالف إضافي 

على كل أنابيب الزيت 

خط الصهر 20.07.2014
االول

ادى تسرب زيت الهيدروليك )hydrolic oil( الى اندالع 
حريق في رافعة بوتقة األلمنيوم رقم PTA(  1 17(  زر 

الطوارىء إليقاف تدفق الزيت لم يعمل

عدم توفير قفازات 
مالئمة وذات جودة. 

وعدم وجود مكان امن 
لوضع اداة التنظيم (

skimmer( تقوم ادارة 
المصهر بتغيير نوعية 
القفازات دون الرجوع 

للجنة المالبس الوقائية

L

القفازات كانت ذات جودة رديئة مع العلم 
انها كانت جديدة

خط الصهر 21.07.2014
األول

بعد إصالح تسرب الزيت الذي ادى للحريق في تاريخ 
09,07,2014 إعيد تشغيل المحول و اندلع حريق محدود 

تمت السيطرة عليه 

تعديل قفل الخطاف 
من غير عمل تقيم 

للمخاطر مما يدل على 
عدم كفاية اإلجراءات 

الوقائية السابقة لنفس 
الحادث واإلعتماد الكلي 

على كفاءة العامل 
وخبرته.

M

الية نقل البوتقة لم تكن في الشكل 
الصحيح مع عدم مالئمة قفل الخطاف 

للعملية نفسها.

 المسبك 22.07.20142
 Redcution( عندما كان العامل  يسير قرب خلية الصهر
Cell( 7114، انزلقت رجله وكاد ان يقع لكنه وازن نفسه. 
وتم العثور على بقع من زيت الهيدروليك المتسرب من 

 )18 PTA( 18 رافعة بوتقة األلمنيوم رقم

وجد عطب في أحد موصالت الرافعة والتي 
لم يتم أستبدالها منذ خمس سنوات حسب 

إفادة إدارة صيانة المسبك

خط الصهر25.07.2014
الثالث

عندما كان سائق جرار كانت تقطر النقل معدنية كاملة 
من العنبر الخامس ويمر من خالل وصلة الطريق المنحدر 

إلى العنبر السادس، فجأة فتح القفل من المقطورة 
وانفصلت عن الجرار متحركة إلى الخلف، وحاول السائق 

إيقاف المقطورة بالجرار وبفعل اإلصطدام انسكب  
المعدن المنصهر في كل مكان مما تسبب في إندالع 
حريق في إطارات الجرار و صندوق الطوارئ الذي يقع 
5202 )Redcution Cell( بالقرب من خلية الصهر

) Sinsors ( الحساسات
لم تكن دقيقة ولم يتم 

تركيب القفل بشكل 
Hامن

 تبين في التحقيق أن مدى الحساسات 
كانت لمسافات جدا قصيرة وانها غير 

مالئمة لنفس الغرض فكلما ابتعد عصا 
القفل عنها اعطة اشارة أن القفل انفتح 

لذلك لم يكن يعتمد عليها السائق وتبين 
كذلك ان عصاة قفل األمان لم تكن في 

مكانها 

 بينما كان مشغل رافعة يسحب فحم الكوك في kiln.2  الكاربون 1 و27.07.20142

فجأة سقطت قناة األسالك الخاصة بالرافعة, فتوقفت 
العملية اإلنتاجية لحين إعادة القناة الى مكانها 

 عدم إتقان الفحص
 الدوري 

  

H 
تبين أن صواميل الدعم مهترئه وقديمة 
وبسبب اإلهتزاز وطول فترة اإلستعمال 

ضعفت سماكتها وبدأت بالتكسر 

 أثناء ما كان العامل يهم بإخراج قوالب األلمنيوم المسبك 28.07.20143
وتجهيزها للفحص الفني داس على قطعة أسمنتية
مرمية على األرض وتعرضت رجله اليسرى لإللتواء 

انشغال العامل بالرافعة 
ادى إلى عدم رؤية 
القطعه اإلسمنية 

إصابة 
طفيفة

تبين اثناء التحقيق أن األرضية اإلسفلتية 
دائما تتعرض للتلف بسبب إرتطام 

الحاويات الثقيله بها وأن إدارة المسبك 
ترمم األرضية كلما وجد تلف 
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زاوية
الشكاوي 

تجميد الترقيات ! وعود المدير الكاذبه !

ما الهدف من المقابلة؟ 

تلقــت النقابــة شــكوى مــن قبــل احــدى العامــالت 
بدائــرة المــوارد البشــرية تشــتكي فيهــا مــن عــدم 
ترقيتهــا الــى الدرجــة الثامنــة، بعــد ان وعــد مديــر 
دائرتهــا بترقيتهــا فــي وقــت ســابق، وأوضــح لهــا 
ان هنــاك شــواغر للترقيــة فــي الدائــرة لثالثــة 
ــي  ــة ه ــة، والعامل ــة الثامن ــى الدرج ــن عل موظفي
المــوارد  دائــرة  عامــالت  انشــط  مــن  واحــدة 
البشــرية وهــي تبــادر دومــًا بالعمــل حتــى وان لــم 

ــة .  ــا الوظيفي ــن مهامه ــن ضم ــن م يك
وعندمــا صــدر  قــرار الترقيــة ، قــام المديــر بترقيــة 
ــا تبقــى مــن  ــم تجاهــل م عامــل واحــد فقــط و ت
باســتطاعته  كان  المديــر  بــإن  علمــًا   ، شــواغر 
الثامنــة .  ان يضيــف عامليــن لترقيــة الدرجــة 
نتســائل : هــل ســيدخر مديــر الدائــرة الترقيتيــن 
ــدور  ــر ي ــيء اخ ــاك ش ــن.. أم هن ــن للزم المتبقيتي

ــاء ؟  ــي الخف ف

ــن  ــة م ــة الطاق ــم صيان ــال قس ــد عم ــتكى اح اش
ــي  ــات الت ــألة الترقي ــص مس ــا يخ ــش فيم التهمي
ــاءة  ــاس الكف ــى اس ــون عل ــرض ان تك ــن المفت م
تعمــد  حيــث  العلميــة.  والمؤهــالت  والخبــرة 
العراقيــل  بوضــع  األقســام  بعــض  فــي  األدارة 
امــام العمــال مــن اجــل ايجــاد مانــع وســبب فــي  
عــدم حصــول العمــال علــى الترقيــات . وقــال 
ــى  ــم عل ــام بالتقدي ــه ق ــكوته  ان ــي ش ــل ف العام
ــد  ــه، و ق ــي زمالئ ــة كباق ــواغر الوظيفي ــد الش اح
اخبرهــم المديــر انــه ســيكون عــاداًل  فــي االختيــار 
و ســيقوم بســؤال كل عامــل فــي مجــال تخصصه .

ولكــن مــا حــدث فــي المقابلــة كان مختلفــًا تمامــًا 
حيــث كان الســؤال الموجــه للعامــل مــن قبــل 
المديــر غريــب  وال عالقــة لــه بــاي عمــل يقــوم بــه 
العامــل، والهــدف كان واضحــا مــن ذلــك وهــو ان 
ــة، ومــن الطبيعــي  ــن االجاب ال يتمكــن العامــل م
ســتكون النتيجــة ليســت لصالحــه فــي نتائــج 
ــاء المقابلــة  ــة. إال ان مــن الالفــت انــه اثن المقابل
ــمت  ــت ش ــابق لورن ــذي الس ــس التنفي ــام الرئي ق
ــؤاله  ــة لس ــة الصحيح ــن االجاب ــر ع ــؤال المدي بس
الغريــب الــذي طرحــه علــى العامــل، عندهــا ارتبــك 
ــة  ــه االجاب ــو نفس ــتطع ه ــم يس ــر ول ــذا المدي ه
ــد حــرم العامــل  ــذي طرحــه ..و ق ــى الســؤال ال عل
مــن الترقيــة بســبب  هــذا الســؤال الــذي لــم 
ــد االدارة  ــل تري ــه فه ــًة علي ــر اجاب ــك المدي يمتل
ــة  ــالل المقابل ــن خ ــب م ــخص المناس ــار الش اختي
ام انهــا تســعى لتقديــم ذرائــع واهيــة لعــدم 

ــار ؟  االختي

إمتحانات من كوكب زحل !
تقــدم احــد العمــال من دائــرة الكربــون )3( بشــكوى 
ــات  ــه مــن مضايق ــا يتعــرض ل ــة ضــد م ــى النقاب إل
ــد  ــه، و ق ــه إلي ــذ انضمام ــمه من ــل ادارة قس ــن قب م
امتحانــات  المســؤولين  إجــراء  إلــى  االمــر  وصــل 
لهــا  عالقــة  ال  تقنيــة  بأمــور  و  للعمــال  كتابيــة 

ــه . ــون ب ــذي يقوم ــل ال بالعم
ــن  ــض م ــتكي والبع ــل المش ــت ان العام ــن الالف وم
ــون  ــن يتعرض ــم م ــتثناء ه ــه االس ــى وج ــه عل زمالئ
لهــذا النــوع مــن االمتحانــات دون غيرهــم مــن 
العمــال، وهــذا مــا يؤكــد حقيقــة واحــدة فقــط وهــي 

ــرة . ــن الدائ ــروج م ــى الخ ــم عل ــل ارغامه ــن أج م

ــا  ــروع الب ــرار مش ــم إق ــنة ت ــن 20 س ــر م ــذ اكث من
اســكان كمشــروع إســكاني للعمــال علــى الحصــول 
علــى قــروض من اجــل مســاعدتهم المتــالك منزل.

والغريــب فــي هــذه الســنة ان األدارة »قــد نســت« 
بنــك  ايجــاد  فــي  المنزلــي  بواجبهــا  تقــوم  ان 

ــة. ــة القادم ــنوات الثالث ــروع للس ــل المش لتموي
نعــم نســت األدارة ان تقــوم بارســال ماتريــده الــى 
البنــوك مــن اجــل ان تقــدم القــروض فــي الوقــت 
المناســب الــى العمــال. وهــذا يعنــي انــه الــى 
اليــوم لــم يحصــل اي عامــل فــي البــا علــى قــرض 
اســكاني علــى الرغــم انــه  فــي شــهر مــارس مــن 
ــى  ــكانية عل ــروض األس ــع الق ــم توزي ــام يت كل ع
ــع  ــم توزي ــو يت ــهر  يولي ــي ش ــاط وف ــاس النق أس
مــا تبقــى مــن القــروض علــى الجاهزيــن مــن 
العمــال وعلــى حســب األقدمية.والــى اليــوم تالحق 
النقابــة اطــراف مختلفــة فــي األدارة التنفيذيــة 
تــارة وفــي المشــتريات تــارة وفــي قســم الحســابات 
ــارة اخــرى مــن اجــل ان ينتهــي هــذا الموضــوع  ت
ويحصــل العمــال  علــى  فرصــة القتنــاء منازلهــم.

البا اسكان والمشروع المفقود

العيار والبخيل
ــي  ــل ف ــى العم ــادر عل ــون ق ــدا ان تك ــن اب ال يمك
ــي  ــن الصح ــام التأمي ــم  نظ ــا بــدون ان تفه الب
المعمــول بــه. حيــث تتعقــد أحجيــة العــالج اكثــر 
ــه   ــل نفس ــه العام ــي من ــذي يعان ــرض ال ــن الم م
والعــالج فــي المستشــفى يعنــي انــك ال تســتطيع  
ــة   ــن  صيدلي ــت م ــي وصف ــة الت ــى األدوي ان تتلق
المستشــفى ذاتــه. بــل يجــب علــى العامــل القيــام 
برحلــة ثانيــة الــى صيدليــة اخــرى مــن اجــل 
الحصــول علــى الدواء.هــذا الدهــاء والــذكاء اإلداري 
الحــاد هــدف الرهــان ان العامــل ربمــا ينســى ان 
يأخــذ ادويتــه وتســتطيع الشــركة ان توفــر بضعــة 
دنانيــر تذهــب بهــا الــى مجلــس األدارة  لتقنعــه  
بنجــاح خطتهــا بتخفيــض التكلفة.وهكــذا يصبــح 
ــو  ــار ه ــه العي ــل يأكل ــال البخي ــل: م ــل القائ المث
ابلــغ توضيــح للعالقة بيــن مجلــس األدارة واإلدارة 

ــركة. ــة للش التنفيذي

L =   حادث وشيك ذو إحتمالية وقوع منخفضة
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يعانــي احــد العمــال بدائــرة عمليــات الطاقــة مــن 
ــور  ــب والتط ــرص التدري ــن ف ــان م ــش والحرم التهمي
فــي الدائــرة ، علــى  الرغــم مــن اداءه المشــهود لــه مــن 
قبــل جميــع زمالئــه ومســؤوليه ، مــع العلــم ان العامــل 
هــو مــن قــام بتدريــب اغلــب مســؤولي القســم  ومنهــم 
هــذا المديــر. و حينمــا طلــب العامــل المتفانــي بعــد 
ســنين طويـــلة تعديــل راتبــه و ابــدى رغبتــه فــي 
الحصــول علــى منحــة دراســية ، تــم رفــض جميــع 
طلباتــه مــن قبــل مديــر الدائــرة )تلميــذه الســابق( 
مــن دون اي مبــرر . ولــم يقــف االمــر عنــد هــذا الحد 
ــى نفســه  ــرر العامــل ان يعتمــد عل ــا ق ــل عندم ، ب
ويكمــل دراســته علــى نفقتــه الخاصــة قــام المديــر 
باســتخدام ادهــى االســاليب ليعيقــه عــن مواصلــة 
المديــر  فقــام  طموحــه.  مــن  الحــد  و  دراســته 
باســتدعاء العامــل إلــى مكتبــه فــي جلســة خاصــة 
ــى  ــه عل ــل حصول ــته مقاب ــل دراس ــه بتأجي و اقنع
الترقيــة، بذريعــة ان القســم بحاجــة إلــى خبرتــه و 

ــه فــي العمــل . ــى ادائ ان الدراســة ســتؤثر عل
ولــم يجــد العامــل إال ان يصــدق مــا وعــد بــه 
إلــى اآلن مــازال  و   ، اوقــف دراســته  و   ، المديــر 
وعــده  تنفيــذ  مــن  ويتهــرب  يماطــل  المديــر 
بترقيــة العامــل.  فهــل وعــود المــدراء كمــا يقــول 

المثــل: مســمار فــي لــوح أم مــاذا؟؟؟



 محمد عدنان  .. قصة قهر ومعاناة 

ــرة  ــل دائ ــًا( عام ــان  )25 عام ــد عدن ــاب محم ــرض الش تع
ــروع  ــروري م ــادث م ــران لح ــة االف ــم صيان ــون - قس الكرب
ــن 3  ــر م ــدة اكث ــة لم ــي غيبوب ــره ف ــى إث ــل عل ــث دخ حي
اشـــهر  قضاهــا علــى ســرير المستشــفى وســط دعــاء اهله 
ــي  ــتمرت ف ــة اسـ ــه الصحي ــفاء إال ان  حالت ــه بالش واحبائ
ــوم و بعدهــا قامــت ادارة الشــركة  ــًا بعــد ي التدهــور يوم
بفصلــه عــن العمــل ولــم تســاهم حتــى فــي عالجــه 
ــف   ــوى تكالي ــي س ــم يغط ــد ل ــغ زهي ــط بمبل ــت فق وتبرع

ــيطة. بس

بداًل من مراعاة حالته الصـحية 
المؤلمة، واحتضـانه لدواعي 
انسانية ماديًا ومعنويًا، قامت 
إدارة الشركة بالتخلي عنه في 

أصعب حاالته

المؤلمــة منــذ تعرضــه  بــدأت تفاصيــل قصتــه 
ــره فــي  ــى إث ــث دخــل عل لحــادث مــروري مــروع حي
ــهر  قضاهــا علــى ســرير  غيبوبــة ألكثــر مــن 3 اشـ
ــفاء  ــه بالش ــه واحبائ ــاء اهل ــط دع ــفى وس المستش
إال ان  حالتــه الصحيــة اســـتمرت فــي التدهــور يومــًا 
بعــد يــوم، االمــر الــذي تطلــب ضــرورة إرســاله إلــى 
ــالج  ــروف أن الع ــو مع ــل ماه ــالج، ومث ــارج للع الخ
ــرته  ــز أس ــو ماتعج ــر وه ــب الكثي ــارج يتطل ــي الخ ف

ــه.  ــره ل ــن توفي ــيطة ع البس
قامــت النقابــه بتقديــم خطــاب موجــه إلــى اللجنــة 
ــي  ــغ مال ــى مبل ــة فــي الشــركة للحصــول عل الخيري
يســتكمل بــه العــالج فــي الخــارج، ولكــن إدارة 
الشــركة لــم تتبــرع ســوى بمبلــغ زهيــد لــم يغطــي 
ســوى تكاليــف شــهرًا واحــدًا مــن أصـــل 6 شـــهور 

ــة . عالجي
ــة  ــتعجلة فــي مواصل ــد المس ــة محم ــرًا لحاج ونظ
العــالج، لجــأ أفــراد أســرة العامــل »محمــد عدنــان« 
ــذي  ــم ال ــالج إبنه ــغ ع ــة مبال ــروض لتغطي ــذ ق ألخ
ــدة  ــر جي ــة غي ــي حال ــرض ف ــرير الم ــى س ــازال عل م

ــالق.  ــى االط عل

فصل تعسفي 

الحاجة للعالج التأهيلي  

تجــاوزت الشــركة االجــراءات المتبعــة قانونــًا المتمثلــة 
فــي تحويلــه إلــى اللجــان الطبيــة المختصــة لتحديــد 
درجــة عجــزه حيــث اصــدرت قــرار فصلــه عــن العمــل 
ــه  ــاة حالت ــن مراع ــداًل م ــر /2014 ،  ب ــخ 2/ يناي بتاري
الصـــحية المؤلمــة، واحتضـــانه لدواعــي انســانية 
ماديــًا ومعنويــًا، فقامــت الشــركة بالتخلــي عنــه فــي 
أصعــب حاالتــه. وهكــذا وبجــرة قلــم اعتبرتــه متقاعــد 
طبيــا دون الرجــوع الــى احــد مســتغلًة بذلــك حاجتــه 
الماديــة فحولــت حقوقــه الــى البنــك بــدون اي  التــزام 
اخالقــي بعامــل فقــد القــدرة  علــى النطــق والحركــة.

ــة العامــل » محمــد  ــردي حال و مــع اســتمرار ت
عدنــان » الصـــحية، و حاجتــه الملحــة للخضوع 
لعــالج تأهيلــي فــي المــخ  وتلقــى خبــر فصلــه  
مــن العمــل  حيــث تكبــدت اســرته مبالــغ 
أثقلــت كاهلهــم، لــم تجــد العائلــة ســبياًل 
إال اللجــوء إلــى الصـــحف اليوميــة المحليــة 
ــس  ــس مجل ــا رئي ــن خالله ــدت م ــي ناش و الت
الــوزارء  الموقــر لمســاعدتهم ماديــًا وشــرحت 
الحالــة الصحيــة » لمحمــد عدنــان » و الظــروف 
العصيبــة التــي يمــر بهــا هــو و العائلــة جــراء 

ــم.  هــذا الحــادث االلي

مجلــس   رئاســة  ديــوان  اســتدعى  عندهــا 
فــي  للنظــر  عدنــان  محمــد  اســرة  الــوزراء 
حالتــه الصحيــة عــن قــرب و اإلطــالع علــى 
كافــة البيانــات و والتقاريــر الطبيــة والتــي 
تشــرح حالــة العامــل محمــد عدنــان  ، و تلقــت 
عائلــة عدنــان بعــد فتــرة وجيــزة خبــر موافقــة 
ــه  ــب عالج ــى طل ــر عل ــوزراء الموق ــس ال مجل
فــي الخــارج متكفلــًة بكافــة مصاريــف عالجــه 

ــلمان.  ــه سـ ــة اخي ــي برفق التأهيل

هكــذا تتعامــل أدارة البــا مــع عمالهــا. تتركهــم 
وتتخلــى  لهــا  يتعرضــون  مشــكلة  اول  فــي 
عنهــم بــكل وحشــية وبطريقــة غيــر حضاريــة.

ــن  ــم بي ــة كحك ــان الطبي ــة اللج ــت الدول وضع
اجــل تقريــر  العمــل مــن  العمــال واصحــاب 
ــى  ــادرًا عل ــد ق ــم يع ــذي ل ــال ال ــر اي العم مصي
ــد  ــاك ادارة تعتق ــا  هن ــي الب ــن ف ــل. ولك العم
منــه. واعلــى  القانــون  مــن    افهــم  انهــا 

علــى  رأســا  تنقلــب حياتــه  البــا  فــي  عامــل 
ــف  ــدل ان تق ــروري وب ــادث  م ــة لح ــب نتيج عق
وتأهيلــه  بعالجــه  تقــوم  و   معــه   األدارة 
المرضيــة,  حالتــه  تناســب  وظيفــة  وايجــاد 
ــدون  ــل ب ــت العام ــك ففصل ــس ذل ــت بعك قام
ان  تكــون لهــا اي مصداقيــة تجــاه معاييــر 
بهــا. تتشــدق  التــي  األخالقيــه  العمــل 

والســؤال الــى األدارة هــو مــاذا ســوف يحــدث اذا 
ــى العمــال عــن الشــركة فــي وقــت الشــدة  تخل
مثــل ما تخلت أدارة الشــركة عــن   محمد عدنان؟

المعايير األخالقية في البا
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االتحاد

ــر 
الحــ االتـحاد الحــر:  الــعــمـــال المعـــاقــين فـي مـــواقـف 

الريـجـنسـي قـضـية إنـسانـية 

نظــم االتحــاد الحــر للنقابــات عمــال 
طارئــة  ميدانيــة  زيــارة  البحريــن 
االحــد  يــوم  الريجنســي  لمواقــف 
قضيــة  إثــر  علــى   ،  2014/8/10
ذوي  مــن  موظفيــن   10 فصــل 
االحتياجــات الخاصــة العامليــن فــي 
مواقــف ســيارات فنــدق الريجنســي. 
ذوي  عمــل  فكــرة  جــاءت  حيــث 
عــام    منــذ  الخاصــة  االحتياجــات 
بيــن  مبــرم  بإتفــاق  م،   1988
لخدمــات  الوطنيــة  المؤسســة 
عــن  الماليــة  وزارة  و  المعوقيــن 
 100 ( رمــزي  مبلــغ  دفــع  طريــق 
دينــار ( للــوزارة ،  علــى ان يكــون 
مــا تبقــى مــن ربــح للتكاليــف و 
ــب  ــى روات المصروفــات باالضافــة إل

للمؤسســة.  الموظفيــن 
ــوال  ــردي االح ــن ت ــم م ــى الرغ وعل
ــر  ــل الغي ــروف العم ــية و ظ المعيش
آمنــة تمســك العمــال المعاقيــن 
بهــذه الوظيفــة لســد لقمــة العيش 
ــذ  ــع تنفي ــام 2000 م و م ــي ع ، وف
شــركة ممتلــكات اعمالهــا فــي ادارة 
امــالك الدولــة ، التــي بدروهــا جعلت 
لالســتثمار  البحريــن  مــن شــركة 
تفــاوض  ايدامــة(   ( العقــاري 
لخدمــات  الوطنيــة  المؤسســة 
المعوقيــن علــى مواقــف الســيارات. 
حيــث اضطــرت المؤسســة و حفاظــًا 
ــة و  ــى بالرعاي ــة االول ــى المصلح عل
ــن  ــال المعاقيي ــة العم ــي مصلح ه
 %  40 بنســبة  الموافقــة  علــى 
المصاريــف  لجميــع  االربــاح  مــن 
المتعلقــة للمواقــف و تدخــل فيـــها 

رواتــب الموظفيــن ، و ظفرت شــركة 
 ( العقــاري  لالســتثمار  البحريــن 
صافــي  مــن   %  60 ب   ) ايدامــة 
ــد  ــي احم ــل عل ــال العام ــاح . ق االرب
الغــزال انــه بتاريــخ 2014/6/28 
ــط  ــوري الضب ــور مأم ــا بحض تفاجئن
القضائــي و مجموعــة مــن مســؤولي 
ــي  ــم قضائ ــم حك ــركة بحوزته الش
إلــى  باالضافــة  المواقــف  بإخــالء 
ــا ،  ــاًل عن ــوا بدي ــب ليحل ــال اجان عم
عندهــا ُقبــل طلبهــم بالرفــض علــى 
اســاس اننــا لســنا الجهــة المختصــة 
ــك  ــال ال نمل ــا عم ــليم و كونن للتس
ــم  ــم يت ــت فــي هــذا القــرار ،و  ل الب
ــدد  ــل ه ــرى ب ــا ج ــكل م ــاء ب االكتف
احــد العمــال بتحويلــه إلــى النيابــة 

العامــة . 
بذلــوا  العمــال  هــؤالء  ان  ذكــر  و 
مــن الجهــد مــا يكفــي لتقديرهــم و 
ليــس لحرمانهــم مــن العمــل الــذي 

ــم  ــوت يومه ــبون ق ــكاد يكس بال
منــه ، و هــذه الفئــة مــن المجتمع 
تعانــي مــن التهميــش الدائــم 
فالرواتــب  االنصــاف   عــدم  و 
فــي مواقــف الســيارات  ال تكفــي 
تتــراوح  فهــي  أســرهم  إلعالــة 
دينــار   300 إلــى   200 مابيــن 
كأحــد اقصــى، مــع تكبــد العمــال 
اليومــي فــي اســتخدام  العنــاء 
الغــزال  وعبــر   . العــام  النقــل 
ان الشــخص المعــاق نــادرًا مــا 
يحصــل علــى عمــل يكفــل لــه 
حيــاة كريمــة تتناســب مــع حالتــه 
الصحيــة ، التــي تتفــاوت بيــن 
االعاقــة البصريــة و الحركيــة و 
الــذي  االمــر  الدماغــي  الشــلل 
يجعلنــا نضطــر للموازنــة بيــن 
اوقــات العمــل ، فالبــد ان يخضــع 
ــة  ــة متقطع ــرات راح ــال لفت العم
في ال 8 ســاعات مراعــاًة لحالتهم 

نُشــر  مــا  بعــد  و   . الصـــحية 
فــي صفحــات الصحــف اليوميــة 
رئيــس  ســمو  ديــوان  تابــع   ،
الــوزراء هــذه القضيــة العماليــة 
علــى  ،وحــرص  االنســانية 
مــازال  و   ، الموضــوع  متابعــة 
ــن  ــة م ــة رهب ــي حال ــال ف العم
الــذي   ، المجهــول  المســتقبل 
ــو فكــر العمــال بأفضــل  حتــى ل
ــذي  ــد ال ــيلجًا للتقاع ــول س الحل
يعطــي اقــدم عامــل 150 دينــار 
فــي  شــابًا  كان  لــو  فكيــف   ،

مقتبــل العمــر ؟ 
أغلــب  ان  بالذكــر  الجديــر  و 
وقــع  الذيــن  العمــال  هــؤالء 
قــد  االنتهــاك  هــذا  عليهــم 
ــل  ــي المحاف ــة ف ــوا المملك مثل
الرياضيــة المحليــة و الخليجيــة 
واآلســيوية و العالميــة ، كأبطال 
رياضييــن فــي مختلــف االلعــاب 
ــة و  ــم االعاق ــى أل ــن عل متغلبي
حولوهــا إلــى ابــداع بأســم هــذا 

الوطــن . 
و مــن هنــا يناشــد االتحــاد الحــر 
لنقابــات عمــال البحريــن قيــادة 
مملكــة البحريــن الرشــيدة  فــي 
النظــر لهــذه القضية االنســانية 
ــى  ــاًل عل ــًا ثقي ــت هم ــي بات الت
علــى  الحــرص  و   ، االتحــاد 
حفــظ كرامــة العمــال و مراعــاة 
حالتهــم االســتثنائية ، و رفــع 
كل مــا يقــع مــن ضــرر علــى 
كاهلهــم ، لنصنــع مــن البحرين 

صرحــًا للتقــدم و االنجــاز . 

العامل 15



ــا  ــال ألب ــة عم ــس إدارة نقاب ــاء مجل ــتقبل أعض اس
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ 
مجلــس إدارة الشــركة بنــادي ألبــا الرياضــي وذلــك 
ــادي  ــق الن ــام ومراف ــة ألقس ــة التفقدي ــر الجول أث
ــادي  ــي الن ــل ف ــير العم ــة س ــى عملي ــالع عل لإلط
ــان  ــهر رمض ــي ش ــا ف ــوم به ــي يق ــطة الت واألنش
المبــارك، حيــث تقــام الــدورات الرمضانيــة لأللعاب 
الجماعيــة فــي كل عــام، وتكــون فرصــه للمنافســة 
ــام  ــر واالقس ــرق الدوائ ــف ف ــن مختل ــة بي الرياضي

ــركة.   بالش
ــة  ــس نقاب ــي رئي ــي البنعل ــار عل ــه أش ــن جانب  وم
ــل  ــن قب ــرفة م ــارة المش ــى أن الزي ــا إل ــال ألب عم
النــادي  لمرافــق  الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

ــة  ــات الالزم ــة المتطلب ــبيل لمعرف ــر س ــي خي ه
ــك المرافــق، حيــث أن  ــي يحتاجهــا مجمــل تل الت
هنــاك العديــد مــن البرامــج واألنشــطة التــي 
النــادي  مرافــق  ضمــن  تفعيــل  إلــى  تحتــاج 
ليتمكــن اإلســتفادة منهــا علــى مــدار العــام 
وليــس فقــط أن تكــون االســتفادة موســمية كأن 
تكــون بشــهر رمضــان فقط.وأضــاف البنعلــي » 
نأمــل مــن اإلدارة أن تكــون لديهــا خطــة زمنيــة 
واضحــة المعالــم لتفعيــل مرافــق النــادي وتكون 
ــم،  ــا وعوائله ــال ألب ــام عم ــة أم ــة ومفتوح فاعل
كمــا نأمــل أن يتــم وضــع خطــة اســتثمارية 
يكــون لهــا مــردود إيجابــي يصــب فــي مصلحــة 

تطويرالنــادي لألفضــل.« 

نقابة البا تستقبل رئيس مجلس اإلدارة بنادي ألبا

فــــــي بــطــولــة الـــنـقـــابـــات الـــرمـضـانــية الــثــانـــية
 تألق الفت لفريق نـقابة عمال البا

شــارك فريــق نقابــة عمــال البــا لكــرة القــدم فــي بطولــة االتحــاد الحــر الرمضانيــة الثانيــة للنقابــات، حيــث احــرز المركــز الثانــي فــي البطولــة، بعــد مبــاراة 
تنافســية انتهــت بفــوز فريــق نقابــة عمــال جيبــك  الــذي ظفــر بالمركــز االول عــن طريــق الــركالت الترجيحيــة، و أمــا المركــز الثالــث فــكان مــن نصيــب فريــق 
نقابــة عمــال DHL البحرينيــة.و بــرز فريــق نقابــة عمــال البــا بيــن الفــرق المنافســة بإدائــه ولياقتــه العاليــة، حيــث خطــف حــارس فريــق نقابــة عمــال البــا علــي 
حســن لقــب افضــل حــارس، و نــال الالعــب عمــار حســن لقــب هــداف البطولــة الرمضانيــة .و قد اشــاد الســيد يعقــوب يوســف رئيــس اإلتحاد الحــر لنقابــات عمال 
البحريــن بالبطولــة ، مقدمــًا شــكره لجميــع مــن شــارك فيهــا مــن العبيــن و ادراييــن الذيــن بذلــوا قصــارى جهدهــم فــي تنظيــم هــذه البطولــة النقابيــة التــي 

خلقــت جــوًا عماليــًا فــي ليلــة مباركة مــن ليالي 
ــاهم  ــن س ــكر كل م ــا ش ــل، كم ــهر الفضي الش
فــي إنجــاح هــذه البطولــة واظهارهــا بهــذا 
ــس  ــاد رئي ــه اف ــن جانب ــر .وم ــتوى الكبي المس
ــى  ــد عيس ــة محم ــال DHL البحريني ــة عم نقاب
العمــادي أن تنظيــم هــذه البطولــة يأتــي كجــزء 
مــن اهتمــام النقابــة بالمواهــب والطاقــات 
الشــبابية، حيــث تهــدف إلــى تقويــة أواصــر 
التواصــل والتعــاون وبــث الــروح الرياضيــة بين 
أعضــاء النقابــات العماليــة وخاصة فئة الشــباب، 
مــن خــالل خلــق جــو مــن المحبــة واأللفــة 
نقابــة  رئيــس  قــال  و  الشــريف.  والتنافــس 
عمــال البــا علــي البنعلــي بهــذه المناســبة: أن 
النقابــة دائمــًا تحــرص علــى المشــاركة فــي 
إيمانــًا  الرياضيــة،  و  اإلجتماعيــة  الفعاليــات 
منهــا بضــرورة التعــاون و التكاتــف لتبــادل 
لخلــق  المجــاالت  بشــتى  العماليــة  الخبــرات 
ــات.  ــن النقاب ــة بي ــجام واأللف ــن اإلنس ــًا م نوع
واقيمــت البطولــة علــى ملعــب نــادي الحــد 
الرياضي، وشــارك فــي البطولة الرمضانية ســت 
فــرق مــن مختلــف النقابــات العماليــة العضــوة 
باالتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن و هــي 
ــال دي اش ال  ــة عم ــك، نقاب ــال جيب ــة عم نقاب
البحرينيــة، نقابــة عمــال ألبــا، النقابــة الوطنيــة 
لعمــال جارمكــو، نقابــة عمــال بافكــو باإلضافــة 
لنقابــة عمــال شــركة تطويــر البتــرول.و الجديــر 
عمــال  نقابــة  فريــق  مشــاركة  ان  بالذكــر 
البــا فــي بطولــة النقابــات الرمضانيــة تعــد 
الثانيــة علــى التوالــي مــع بقيــة فــرق النقابــات 
لنقابــات  الحــر  باإلتحــاد  العضــوة  العماليــة 
للبطولــة  الرســمي  الراعــي  البحريــن  عمــال 
التــي كانــت بتنظيــم مــن نقابــة عمــال دي اش 

ــك . ــال جيب ــة عم ال و نقاب

االتحاد

الحــــر 
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خليل زينل شاكرًا الساعاتي على مبادرته .. 
نقابة المصرفيين : لقاء مشترك مع محافظ المصرف المركزي 

عقــدت نقابــة المصرفييــن البحرينيــة 
اجتماعــًا مشــتركًا مــع ســعادة محافــظ 
مصــرف البحريــن المركــزي فــي صباح 
يــوم االربعــاء الموافــق 2014/7/2  
ــاول  ــث تن ــظ، حي ــب المحاف ــي مكت ف
ــات الهامــة  االطــراف عــدد مــن الملف

فــي الشــأن النقابــي والعمالــي . 
المصرفييــن  نقابــة  وعرضــت 
العديــد مــن  مــن خــالل االجتمــاع 
ــي  ــاع المال ــة بالقط ــا العمالي القضاي
والمصرفــي كتوحيــد المزايــا ) الراتــب 
و البــدالت(، واســاءة االنتفــاع بالعقــود 
المؤقتــة واســتغالل البنــوك لهــا، و 
ضعــف االجــور فــي البنــوك خاصــًة 

اآلســيوية منهــا. 
رســالة  فــي  النقابــة  شــكرت  كمــا 
رســمية لهــا  النائــب احمــد الســاعاتي 
علــى ترتيبــه اللقــاء المشــترك، متأملًة 
القانونيــة  الثغــور  معالجــة  منــه 
بقانــون العمــل فــي القطــاع االهلــي 

والتصــدي  البرلمــان،  قبــة  تحــت 
المســتفحلة  التســريحات  لظاهــرة 
فــي القطــاع المالــي والمصرفــي، 
ــق  ــارف لخل ــاوالت المص ــف مح و وق
لنقابــة  و هزيلــة  بديلــة  كيانــات 
مســميات  تحــت  المصرفييــن 

االجتماعيــة.  اللجــان 
حيــث اشــادت النقابــة مــن خــالل 
ــعادة  ــدور س ــاعاتي ب ــالتها للس رس
المركــزي  البحريــن  محافــظ 
وســعادة النائــب احمــد الســاعاتي 
ــي  ــوار االجتماع ــاركة بالح ــي المش ف

بيــن اطــراف االنتــاج الثالثــة . 
المصرفييــن  نقابــة  وعبــرت 
البحرينيــة عــن اســتعداها بتبنــي 
الحــوار  فعاليــة   « احتضــان  و 
االجتماعــي » للمســاهمة فــي كل 
واقتصادهــا  للبحريــن  يجلــب  مــا 
ــة  ــر ان نقاب ــر بالذك ــرًا .  والجدي خي
المصرفييــن البحرينيــة قــد ُأسســت 

رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل أثناء اجتماعه مع محافظ المصرف المركزي

ــح  ــوق و مصال ــن حق ــاع ع ــا الدف ــم اهدافه ــن اه ــر 2003، وم ــي يناي ف
العامليــن فــي القطــاع المصرفــي والمالــي وحمايــة مكتســباتهم ، ونشــر 
الوعــي النقابــي والعمــل علــى المســاواة بيــن العامليــن ونبــذ التمييــز . 

بوليفيا : المؤتمر الدولى لمناهضة االمبريالية يجمع النقابات من كل القارات
 – كوكابمبــا  مدينــة  فــى  بــدء 
ــة  ــى لمناهض ــر الدول ــا المؤتم بوليفي
المشــترك  بالتعــاون  االمبرياليــة 
 COB بوليفيــا  عمــال  اتحــاد  بيــن 
  WFTU العالمــى  النقابــات  واتحــاد 
البوليفيــة.  الحكومــة  مــن  وبدعــم 
والتقــى الممثلــون النقابيــون مــن 
الشــديد  بالحمــاس  القــارات  كل 
ــتنكروا  ــؤولية ليس ــاس بالمس واإلحس
االمبرياليــة  السياســات  ويدينــوا 
وتكثيــف الجهــود للتغلــب علــى نتائــج 

. لالمبريالييــن  المنافســة 
مــن خــالل كلمتــه امــام المؤتمــر، 
التحــاد  العــام  االميــن  قــال 

الرفيــق  العالمــى  النقابــات 
نتائــج  ان   « مافريكــوس:  جــورج 
العدوانيــة االمبرياليــة هــى المــوت 
والهجــرة والبطالــة فــى كل مــكان. 
وســالحنا هــو التضامــن« . وأضــاف 
ــال: » يجــب قهــر االمبرياليــة«.  قائ
ودعــم  تضامــن  بــأن  وأوضــح 
 WFTU ــى ــات العالم ــاد النقاب اتح
ــا  ــى بوليفي ــازات ف ــه لالنج وأعضائ
هــى لمصلحــة الشــعب العامــل.

وقــد افتتــح الســيد ايفــو مورالــس 
رئيــس دولــة بوليفيــا المؤتمــر، 
قــال:  االفتتاحيــة  كلمتــه  وفــى 
ــن  ــدءًا م ــر ب ــم آخ ــاء عال ــا بن علين

رئيس العالقات الدولية  لالتحاد الحر  علي البنعلي مع رئيس جمهورية بوليفيا  ايفو موراليسوفد نقابات االتحاد العالمي في المؤتمر الدولي لمناهضة االمبريالية 

بالتعاون المشترك بين 
اتحاد عمال بوليفيا 

COB واتحاد النقابات 
العالمى وبدعم من 
الحكومة البوليفية
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هنــا حيــث ال يحكــم رجــال البنــوك 
ورجــال االعمــال منتقــدًا فــى كلمته 
لإلنتــاج،  الرأســمالى  النمــوذج 
ــة  ــة الدولي ــة النقابي ــى الحرك ودع
لالتفــاق والعمــل علــى اســتراتيجية 

مناهضــة االمبرياليــة .
ــن العــام التحــاد  وفــى كلمــة االمي
خــوان  الرفيــق  بوليفيــا  عمــال 
كارلــوس قــال : إن عمــال العالــم 
ال يمكنهــم القبــول باالمبرياليــة 
ذلــك،  مــن  اكثــر  والرأســمالية 
هنــاك  يكــون  ال  بــأن  وشــدد 
مزاعــم لرأســمالية الميــاه والصحــة 

واألراضــى. والتعليــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



بعد  تجاوز القوانين واألعراف و المواثيق الدولية، الحر في رسالته لجاي رايدر : 

نطالبكم بالتدخل لوقف العدوان االسرائيلي على غزة

بعــث االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن رســالة  لمديــر عــام منظمــة 
ــدوان  ــف الع ــل لوق ــا بالتدخ ــه فيه ــدر يطالب ــاي راي ــة ج ــل الدولي العم
االســرائيلي علــى غــزة .جــاء فيهــا: » ســعادة الســيد جــاي رايــدر المحتــرم 

، مديــر عــام منظمــة العمــل الدوليــة جنيــف - سويســرا 

تحية طيبة وبعد ،،
 ننقــل لســعادتكم اســتنكار وشــجب شــعب و عمــال البحريــن لألعمــال 
الوحشــية التــي ترتكبهــا اســرائيل بحــق المدنييــن العــزل فــي فلســطين 
المحتلــة وخاصــة فــي قطــاع غــزة المحاصــر، حيــث تجــاوزت هــذه األعمــال 
ــادي  ــي تن ــق الت ــة والمواثي ــراف الدولي ــن واألع ــة القواني ــية كاف الوحش
ــعادة  ــرى. س ــة األخ ــات الدولي ــة والمنظم ــل الدولي ــة العم ــا منظم به
المديــر العــام إن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن يطالــب منظمــة 
العمــل الدوليــة ويطالبكــم شــخصيا لكونكــم علــى رأس هــذه المنظمــة 
العماليــة بالتدخــل فــورا مــن خــالل أجهــزة المنظمــة المختلفــة اليقــاف 
آلــة الحــرب والدمــار االســرائيلية وتقديــم يــد العــون والمســاعدة 
للمتضرريــن مــن هــذه األعمــال االجرامية.فــال يمكــن لمنظمــة العمــل 
ــريع  ــرك س ــا تح ــوب منه ــل مطل ــدي، ب ــة األي ــف مكتوف ــة أن تق الدولي
وجــاد علــى مســتوى المجتمــع الدولــي مــن أجــل منــع ســلطات االحتــالل 
ــل  ــع تواص ــة م ــزل خاص ــطينيين الع ــتهداف الفلس ــن اس ــرائيلي م اإلس
الغــارات الجويــة اإلســرائيلية فــي قصــف قطــاع غــزة علــى مــدار الســاعة 
فيجــب علينــا أن ال ننتظــر ســقوط المزيــد مــن الضحايــا واألبريــاء لتبريــر 
التدخــل.  ومــن المؤســف جــدا أن تشــن هــذه الحــرب الوقحــة علــى غــزة 
فــي الوقــت الــذي خصصــت األمــم المتحــدة العــام 2014 عامــا للتضامن 
مــع الشــعب الفلســطيني ، حيــث اصبــح إلزامــًا علــى الجميــع العمــل علــى 
ــام إن  ــر الع ــعادة المدي ــورا. س ــأة ف ــر المتكاف ــرب غي ــذه الح ــف ه توق
االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن يأمــل أن يكــون لمنظمــة العمــل 
الدوليــة موقــف قــوي وواضــح حــول العــدوان علــى غــزة، و يكــون مــن 
شــأنه الضغــط علــى أســرائيل النهــاء حربهــا علــى غــزة، وعــودة األمــن 
إلــى كافــة األراضــي العربيــة المحتلــة والحفــاظ علــى أرواح المواطنيــن 

العــرب وممتلكاتهــم. 

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير: 
يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويبيــن الرســم البيانــي عــدد األطفــال، الذيــن 
استشــهدوا، منــذ بــدء العــدوان الصهيونــي. 

عدد الشهداء االطفال في غزه تجاوز  
حصيلة العمليتين السابقتين 

اتحاد عمال فلسطين يتلقى الرسائل وبرقيات التضامن من االتحادات العمالية العربية والدولية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعــد قطــاع غــزة مجتمعــًا فتيــًا، فمــن أصــل مليــون 
وســتمائة ألــف فلســطيني ثمــة أكثــر مــن 50% منهم 
مــن األطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر، وتعد 
معــدالت وفيــات األطفــال الرضــع بالقطــاع مــن أعلــى 
المعــدالت فــي العالــم حيــث تجــاوزت حصيلــة القتلى 
447 طفــال استشــهدوا فــي العــدوان اإلســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة. ويوجــد بيــن الشــهداء 277 ولــدًا 
و170 بنتــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و17 عامــًا 
ــًا  ــة تقريب ــي المئ ــال أو 68 ف ــم 305 أطف ــن بينه م
ــب 2877  ــًا فيمــا أصي ال تتجــاوز أعمارهــم 12 عام

طفــاًل بجــروح.
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الحــــر 



رجب معتوق :« العمال العرب » في طليعة القوى المناضلة 
مؤمنون بالقضية الفلسطينية كبوصلة للنضال 

الدولــي  لإلتحــاد  العــام  األميــن  قــال 
لنقابــات العمــال العــرب ICUTU رجــب 
معتــوق أن الحركــة القوميــة النقابيــة  
العربــي  الوطــن  عمــال  و  العربيــة 
ســتظل فــي طليعــة القــوى المناضلــة 
و  العربيــة  األمــة  تحريــر  اجــل  مــن 
ــات  ــض السياس ــتعمار و رف ــة االس مقاوم
ــاد  ــى  ان االتح ــد عل ــا أك ــة. كم التكفيري
ــوف  ــرب س ــال الع ــات العم ــي لنقاب الدول
يظــل مؤمنــا بــأن قضيــة األمــة العربيــة 
األولــى هــي  القضيــة الفلســطينية، و 
ــي حتــى تتحــرر  ــا النضال سيســتمر موقفن
كافــة االراضــي العربيــة المحتلــة فــي 
ولــواء  الســوري  والجــوالن  فلســطين 
شــبعا  مــزارع  و   ( الســليب  اســكندرون 
معتــوق  واردف   .) كفرشــوبا  وتــالل 
البنــاء  أدوات  هــم  العــرب  العمــال  أن 
والتعميــر واإلنتــاج والتحــرر ينتفضــون 
دائمــا علــى مــا يحــدث فــي فلســطين مــن 
ــرار  ــاع الق ــب صن ــالل. و طال ــم االحت جرائ
فــي الحكومــات  العربيــة بمواقــف وطنيــة 
وادان   ، الفلســطينية  القضيــة  إتجــاه 
معتــوق قتل الشــاب الفلســطيني » محمد 
ــًا  ــرة ربيع ــبعة عش ــره » ذو الس ــو خضي اب
علــى ايــدي المســتوطنين الصهاينــة وهو 

فــي طريقــه إلداء صــالة الفجــر ، والــذي 
ــذي ســيفجر االنتفاضــة  ــل ال ــره الفتي اعتب
الثالثــة فــي فلســطين . واشــاد »معتــوق« 
بمواقــف االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال 
ــدوان  ــان الع ــرفة اب ــرب ICUTU المش الع
الصهيونــي عــام 1967 حيــث كان فــي 
ــي  ــة الت ــة التقدمي ــوى القومي ــة الق طليع
اقتصاديــة  اجــراءات  اتخــاذ  الــى  دعــت 
النفــط  قطــع  فيهــا  بمــا  وغيرهــا 
ــدوان  ــاندة للع ــدول المس ــن ال ــي ع العرب
الصهيونــي وضــرب المصالــح االمبرياليــة 
فــي الوطــن العربــي. و قــال  ان  ابــرز مــا 
ســجله االتحــاد هــو مواقفــه المؤيــدة بقوة 
لنضــال الشــعب الفلســطيني ضــد العــدو 
الصهيونــي المغتصــب علــى اعتبــار ان 
قضيــة فلســطين هــي القضيــة المركزيــة 
لالمــة العربيــة.  واضــاف معتــوق » أن 
ــرب  ــال الع ــات العم ــي لنقاب ــاد الدول االتح
ــى  ــة عل ــيرته النضالي ــوال مس ICUTU ط
مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان كان مــدركًا 
حجــم المســؤولية القوميــة التــي يحملهــا 
ومجســدًا لألهــداف الســامية التــي يعمــل 
لتحقيقهــا، وواضحــًا فــي مواقفــه ، حازمــًا 
فــي رأيــه ، صلبــًا فــي دفاعــه عــن الحريــة 

. األمين العام لنقابات عمال العرب رجب معتوق واالنســان واالرض والوطــن 

أكثر من 500 طفاًل استشهدوا منذ بدء العدوان اإلسرائيلي

'طبيب يحمل الطفل أحمد إياد أثناء العدوان اإلسرائيلي على شمال قطاع غزةالطفلة رهف خليل ووالدها يلبسها الكفن بعد استشهادها في غزه 

اتحاد عمال فلسطين يتلقى الرسائل وبرقيات التضامن من االتحادات العمالية العربية والدولية  
تلقــى االتحــاد العــام لعمــال فلســطين العشــرات مــن الرســائل والبرقيــات واالتصــاالت الهاتفيــة مــن قبــل االتحــادات 
العماليــة العربيــة والدوليــة واألمنــاء العاميــن ورؤســاء هــذه االتحــادات. وتلقــت األمانــة العامــة لالتحــاد العــام لعمال 
فلســطين العديــد مــن الرســائل التــي أعربــت عــن تضامنهــا مــع عمــال وشــعب فلســطين وســخطها علــى االحتــالل 
اإلســرائيلي الغاشــم الــذي يرتكــب حــرب إبادة جماعيــة وعدواني همجــي. وكان علــى رأس المتضامنين االتحــاد الدولي 
لنقابــات العمــال العــرب واتحــاد النقابــات العالمــي، حيــث تلقى األميــن العــام األخ حيدر إبراهيــم مكالمــة هاتفية من 
رجــب معتــوق، األميــن العــام التحــاد العمــال العــرب، وتلقــى مكالمــة هاتفيــة أخــرى مــن جــورج مافريكــوس، األميــن 
العــام التحــاد النقابــات العالمــي. وتلقــى االتحــاد رســائل تضامنيــة مــن االتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر  ومــن 
االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن برئاســة يعقــوب يوســف، ومــن اتحــاد النقابــات العالمــي ومــن شــبيبة االتحــاد 
المغربــي للشــغل ومــن المنظمــة الديمقراطيــة للشــغل ومــن اتحاد عمــال تونــس وأمينه العام إســماعيل الســحباني.

اتحاد 
 
ل العرب

عما
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في مفارقات أحداث التاريخ

ادعــى مديــر إحــدى الدوائــر إن النقابــة 
ــار مــن كل عامــل  ــغ 300 دين تســتلم مبل
يريــد التقاعــد الطبــي. وكان هــذا المديــر 
ــة    ــاورة النقاب ــن مش ــه م ــع عمال ــد من يري
قبــل موافقتــه علــى التقاعــد الطبــي علــى 
أمــل أن يســتطيع  إخــراج أكبــر عــدد مــن 

ــه.  عمال

* * * * * *
زيــادات  بتقليــل  تنفيــذي  رئيــس  قــام 
..مدعيــًا  العاميــن  والمــدراء  المــدراء، 
أن هــذه هــي توجيهــات مجلــس اإلداره 

الجديــد. 

* * * * * *

يتصــل نائــب بجمعيــة سياســية معارضــه 
لســؤالها عــن جــدوى ترشــحه مــن عدمــه 
لمجلــس النــواب، وادعــى النائــب عنــد 
ســؤاله مــن الصحــف حــول هــذا الموضوع: 

إنــه ينتظــر اإلجابــه مــن والدتــه. 

* * * * * *

ــييع   ــه يش ــاء األزم ــه أثن ــم تعيين ــر ت وزي
ــع  ــي مصطن ــاد نقاب ــن اتح ــد   دج ــه ق إن
وجعــل أهدافــه بعيــده عــن السياســة 
ــع  ــاد المصطن ــذا االتح ــويق ه ــدف تس به

لــدى القيــادة السياســية. 

* * * * * *
يحكــى أن رئيــس تنفيــذي أجنبــي لشــركة 
أشــهر  ينافــس  صــار  كبــرى  صناعيــة 
العبــي كــرة القــدم  وأبــرز نجــوم هوليــود، 
فأصبحــت صــوره منشــوره علــى كل حائــط 
ــى  ــم تتبق ــق  وكل صاروخ....ول وكل ملص

ــة. ــاه الغازي ــوات المي ســوى عب

* * * * * *

ــغ  ــا بصب ــي ألب ــدراء ف ــن الم ــدد م ــام ع ق
شــعرهم مــع تشــذيب الشــنب لتجنــب 
اســتهداف اإلدارة التنفيذيــة لهــم مــن 
خــالل برنامــج التقاعــد المبكــر والــذي 

أطلقتــه لمــدة شــهر واحــد فقــط. 

* * * * * *

اتحــاد عمالــي مصطنــع  لــم ينطــق حرفــًا 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  معانــاة  إزاء 
االحــداث االخيــرة التــي شــهدتها غــزه، 
يذكــر أن هــذا االتحــاد هــو عضــو باالتحــاد 
الدولــي للنقابــات ITUC والــذي تعتبــر 

ــه.  ــوة في ــرائيل عض إس

دبابيس نقابية

غازي الحمر 

التجربــة البرلمانيــة آنــذاك إال أن األجــواء كانــت ملبــدة بقوانيــن الطــوارئ و القبضــة البوليســية التــي 
كانــت تحكــم البلــد منــذ الخمســينات و الســتينات . علــى أيــة حــال نحــن هنــا لســنا بصــدد تقييــم تلــك 
ــرد علــى  ــا فــي ذلــك هــو ال ــذي يعنين ــة أو تســليط الضــوء علــى تداعياتهــا و ظروفهــا، إنمــا ال التجرب
مــن يحــاول فــي هــذه الفتــرة أن يخلــط األوراق و يغيــر حقائــق التاريــخ بإســتخدام الصــور و األحــداث 
المتشــابهه ليفــرض النتائــج و الحقائــق بتفاصيــل ديماغوجيــة محــاواًل إلباســها علــى الحركــة النقابيــة 
و العماليــة،  فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر شــبه البعــض إضرابــات مــارس 2011 بأنهــا وثيقــة الصلــة 
بإضرابــات الســبعينات و البعــض ذهــب ألبعــد مــن ذلــك ليصــور بــأن مــا وقــع مــن أحــداث فــي مــارس 
2011 هــو قريــب و مشــابه النتفاضــة مــارس المجيــدة بعــام 1965 التــي فجرتهــا األحــداث العماليــة 

فــي شــركة بابكــو. 

فــإن البعــض فــي تشــبيهاته و محاوالتــه بلــيّ حقائــق التاريــخ و وضعهاعلــى مســطرة أجندتــه 
يمكــن  ال  التاريخيــة  الحقائــق  أن  ويتناســى  ينســى  القســرية  المقارنــة  مزاجيــة  و  السياســية 
الــكل  و  أجنداتنــا الضيقــة  السياســية و  طمســها وإخضاعهــا ألمزجتنــا و توظيفهــا لمنطلقاتنــا 
و صيرورتــه  الطبقــي  الصــراع  منطــق  عــن  خروجــًا  كانــت  قــد  مــارس 2011  أحــداث  أن  يعلــم 
ألجنــدات  تطويعهــا  و  إذعانهــا  ليتــم  اختطفــت  العماليــة  و  النقابيــة  الحركــة  وان  التاريخيــة، 
ــًا  ــم كقربان ــال و قضاياه ــم العم ــة و تقدي ــا العمالي ــرة بالقضاي ــت المتاج ــد تم ــة، وق ــية صرف سياس
لمذبــح األجنــدات السياســية و لتصــاب الحركــة العماليــة والنقابيــة بهســتريا التمــزق والشــتات. 

 هــذه حقيقــة ال يمكــن التعامــي عنهــا أو نكرانهــا فنحــن جميعــًا الزلنــا نتجــرع حرارتهــا وتداعياتهــا،  
ــا  ــب فيهــا وحــدة طبقتن ــوم كت ــه ي ــخ و أحداث ــات التاري ــرى مفارق ــه لمــن المضحــك المبكــي أن ال ن إن
العاملــة و إســتقاللية نضالهــا فــي أحــداث الســتينات والســبعينات ، و كان لهــا الــدور الرائــد فــي وحــدة 
شــعبنا بــكل طوائفــه و قــواه الوطنيــة،  وعلــى الجانــب اآلخــر تلــك المفارقــات فــي أحــداث التاريــخ التــي 
كتبــت وصمــة العــار فــي تمزيــق وحــدة طبقتنــا العاملــة و فــي تشــطير شــعبنا و تمزيــق نســيجه،  علينــا 
أن نتبصــر لماضــي مــن األحــداث المجيــدة فــي تاريــخ شــعبنا والتــي أذابــت كل الفــوارق بيــن طوائفــه و 
وحــدة كلمتــه ومطالبــه، وبيــن حاضــر مــن األحــداث المخزيــة فــي التاريــخ و التــي قســمت شــعبنا وشــتت 
كلمتــه ومطالبــه وكانــت لهــا تداعيــات ســلبية إمتدت لجســد طبقتنــا العاملة هذا الجســد الــذي كان على 
الــدوام صخــرًة قويــة ال تفــت وال تليــن و بوصلــًة وطنيــة لوحــدة شــعبنا و نضالــه مــن أجــل غــدٍ أفضــل .

العامل 20

ــراب  ــع إض ــي وق ــرن الماض ــن الق ــام 1974 م ــف ع بمنتص
النقابــة  لدعــوة  إســتجابًة  ألبــا،  بشــركة  واســع  عمالــي 
الوليــدة فــي تلــك الفتــرة لعمــال ألبــا بالتضامــن مــع 
اإلضــراب  شــرارة  كانــوا  الذيــن  اللحــام  قســم  عمــال 
ــام  ــن لح ــم كفنيي ــين أجوره ــوا بتحس ــم يطالب ــى ، ول األول
بــل تحســين ظــروف عملهــم وتوفيــر شــروط الســالمة 
ألبــا ألبســط  ألنــه فــي لحظتهــا كانــت تفتقــر شــركة 
تنــاول  كأماكــن  العمــل  ألجــواء  الضروريــة  المرافــق 
الطعــام والحمامــات وتوفــر المــاء البــارد الــذي كان يجلــب 
 . الثلج.....إلــخ  التزويــد بقطــع  الخــارج مــن خــالل  مــن 

هــذه الظــروف القاســية فــي بيئــة ألبــا الحــارة كانــت كافيــة 
لكهربــة األجــواء العماليــة و زيــادة وتيــرة الســخط و التذمــر 
فضــاًل عــن ســوء المعاملــة مــن قبــل اإلدارة للعمــال .

ــا لتعاملهــا  ــى مجتمعن ــة عل ــة غريب ــا أجنبي ــت إدارة الب  كان
بمنطــق الربــح و الخســارة فقــط و تنعــدم لديهــا روح الحوار 
والنقــاش، و لقــد وقــع هــذا اإلضــراب أيضــًا فــي ظــل ظــروف 

سياســية ســاخنة كانــت تعــم البلــد فبرغــم مــن حداثــة 


